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การร่วมมือระหว่างประเทศ / ความก้าวหน้า / สันติภาพ 
 
 หลักการสําคัญในนโยบายร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกับไทย คือ ความตั้งใจท่ีจะ
ทํางานร่วมกัน 
 การท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนาให้เจริญย่ิงข้ึนนั้น หนทางหน่ึงคือการเรียนรู้เทคโนโลยีวิชา
แขนงต่าง ๆ  การฝึกอบรมให้ช่างเทคนิคสามารถทํางานได้ดี มีฝีมือ ผลงานได้คุณภาพและประหยัด วิธีเช่นน้ีจะทําให้
สามารถเขยิบมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้นได้ เพราะผลงานดีย่อมมีราคา  ในระยะสิบปีหลัง ๆ น้ี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ประชาชนในชาติและประเทศต่าง ๆ สามารถติดต่อ
คมนาคมต่อกันและกันได้สะดวกและใกล้ชิดมากขึ้น และยังมีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ใหม่ ๆ  ต่าง ๆ สร้างออกมา
ให้ใช้สมบูรณ์มากขึ้นตลอดเวลาอีกด้วย 
 รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีความตั้งใจท่ีจะช่วยประชาชนมิตรประเทศต่าง ๆ  ให้สามารถดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจได้ดีย่ิงขึ้นด้วยวิธีร่วมกันทํางาน  โดยมีความเช่ือมั่นว่าการให้ความช่วยเหลือผลิตช่างเทคนิคจะต้อง
เป็นส่ิงท่ีต้องกระทําเป็นประการแรก  เพราะหากประเทศใดขาดผู้ท่ีรู้จักกฎเกณฑ์การทํางานด้วยเทคนิคท่ีทันสมัยแล้ว 
งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะไม่บังเกิดความก้าวหน้าเลย ย่ิงกว่าน้ันในการทํางานยังต้องมีความแข็งขัน เอางานเอาการมี 
ความเป็นระเบียบ และต้องมีศรัทธาในการสร้างสรรค์งานอีกด้วยประกอบกับหลายส่ิง 
 หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือท่ีใช้เป็นต้นฉบับสอนวิชาชีพในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ท่ีได้ผลสําเร็จดีเย่ียมมาแล้ว  
บัดน้ีได้แปลออกมาเป็นภาษาไทย เพ่ือช่วยให้ท่านได้รับความรู้ เสริมสร้างความสามารถ เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
ให้สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพ และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในทางอ้อมอีกด้วย 
 หนังสือ เงื่อนไขการเรียนรู้สําหรับครูช่างอุตสาหกรรมเล่มน้ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้รับอนุญาตลิขสิทธ์ิจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และ GTZ  ให้แปลออกมาเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์
จําหน่ายได้ทั่วไปในประเทศไทย 
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คํานํา 
 
 หนังสือ  “เงื่อนไขการเรียนรู้” เล่มนี้  สถาบันได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ให้แปลและจัดพิมพ์จําหน่ายแพร่หลายได้ในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมงานด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการแก่ประเทศอีกทางหน่ึง  ต้นฉบับหนังสือ
จัดพิมพ์ในเยอรมันโดย  Expert Verlagโดยได้พิมพ์ขึ้นเป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษช่ือว่า  
“Conditions of Learning for Workshop Instructors”  สถาบันได้มอบหมายให้คณะอาจารย์ 
ได้แก่ อาจารย์เกชา ลาวัลยะวัฒน์  ผศ.สบสันต์ิ  อุตกฤษฏ์ และ อาจารย์วัลลภ จันทร์ตระกูล  ร่วมกัน
แปลเรียบเรียง  ดังผลสําเร็จเป็นรูปเล่มที่ปรากฏอยู่น้ี 
 
 ด้านเนื้อหาของหนังสือ  ได้เขียนขึ้นเป็น 2 ภาค  ภาคแรกเป็นทฤษฎีวิชาการศึกษาเรื่องการ
เรียนรู้  ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน  เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการจูงใจให้ต้องการเรียน  กระท่ังให้เรียนรู้ได้
สัมฤทธ์ิผล  ในภาคหลัง ได้ประยุกต์เงื่อนไขต่าง ๆ จากภาคแรกให้เข้ากับการสอนช่างอุตสาหกรรมและ
ช่างเทคนิค  โดยยกตัวอย่างของจริงให้เด่นชัดทุกขั้นตอน 
 
 หนังสือเล่มน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่อธิบายข้ันตอนกระบวนการเรียนรู้
ทางช่างเทคนิค  สถาบันต้องขอขอบคุณอาจารย์ท้ัง 3 ท่านเป็นอย่างมาก และขอคาดหมายว่าหนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการครูช่างทุกระดับเป็นอย่างมากด้วย 
 
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        1  เมษายน  2526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําช้ีแจง 
 
 ตําราจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาช่างเทคนิคจริง ๆ น้ัน อาจกล่าว
ได้ว่าหายาก  โดยทั่ว ๆ ไปแล้วตําราท่ีเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้จะกล่าวถึงหลักการพ้ืนฐานทั่ว ๆ ไป
และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแสดงหรือช้ีให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน ว่าจะมีแนวทางในการนํากฎเกณฑ์เหล่าน้ัน
ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างไร  ดังน้ันสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขต  
พระนครเหนือ จึงได้ให้ความสําคัญในการแปลและเรียบเรียงตําราเล่มน้ี 
 
 อนึ่ง ตําราเล่มน้ีมีรูปแบบขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนคล้ายกับการฝึกหัดครูช่างเทคนิค
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ 
อีกด้วย 
 
 เน้ือหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ภาค ซ่ึงภาคแรกเป็นเน้ือหาเชิงทฤษฎี ส่วนภาคสองเป็น
เนื้อหาเชิงปฏิบัติ  รายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละภาคอาจกล่าวโดยสังเขปได้ดังน้ี 
 
 ในภาคท่ีหน่ึงมีด้วยกัน 8 บท เป็นการกล่าวถึงโครงสร้างและหลักธรรมชาติของกระบวนการ
เรียนการสอน  ช้ีให้เห็นถึงขั้นตอนพ้ืนฐานในกระบวนการเรียนรู้ท้ัง 4 ขั้นตอน พร้อมทั้งมีคําอธิบาย
อย่างละเอียดชัดเจน เริ่มต้นจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีปรากฏในชีวิตประจําวัน โดยมีตัวอย่างประกอบซ่ึง
เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนวิชาช่างเทคนิค  ช้ีให้ผู้อ่านเห็นและเข้าใจถึง
เหตุและผลช่วงท้ายตัวอย่างจะมีคําถามที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติในการเรียนการสอนได้ และในช่วงท้าย
ของแต่ละบทจะมีสรุปและข้อทดสอบ  พร้อมท้ังมีเลขหน้าอ้างอิงเนื้อหาซ่ึงได้กล่าวมาแล้วในบทนั้น ๆ 
เพ่ือให้ผู้อ่านกลับไปทบทวนได้ 
 
 ส่วนในภาคที่สองได้นําหลักทฤษฎีซ่ึงกล่าวมาแล้วในภาคแรกมาใช้ปฏิบัติ  ขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้ท้ัง 4 ข้ันตอน  ได้ถูกนํามาอธิบายแยกกันไปเป็น 4 บท ตามลําดับ รูปแบบของเนื้อหาจะคล้ายกับ 
ในภาคแรก  ตัวอย่างที่นํามาเสนอนั้นเป็นสภาพการณ์ในการเรียนการสอนวิชาช่างเทคนิคจริง ปัญหาท่ี
หยิบยกข้ึนมาต้องการจะเสนอให้เห็นว่า จะนํากฎเกณฑ์ในภาคท่ีหน่ึงมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างไร 
 
 ตําราเล่มน้ีจึงมีรูปแบบของเนื้อหาสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของการเรียนรู้  ซ่ึงผู้อ่านสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง  เหมาะท่ีจะเป็นคู่มือสําหรับครูผู้สอนวิชาช่างเทคนิค  นักศึกษาฝึกหัดครูช่างเทคนิค 
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีกล่าวน้ันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน



 
 

ชีวิตประจําวันได้ด้วย  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าตําราเล่มน้ีจะเป็นตําราเล่มหน่ึงท่ีมีบทบาทในการช่วย
ยกระดับการเรียนการสอนวิชาช่างเทคนิคให้มีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น  นอกจากน้ียังจะช่วยเสริมความรู้
เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้แก่ผู้ท่ีสนใจโดยทั่วไปด้วย 
 
 คณะผู้แปลและเรียบเรียง ยินดีน้อมรับความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับตําราเล่มน้ี และจะเป็น
พระคุณอย่างสงู ถ้าท่านผู้อ่านจะได้กรุณาแจ้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ไปให้ทราบด้วย 
 

คณะผู้แปลและเรียบเรียง 
   20  มีนาคม  2526 

 
 

คําชี้แจงในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผ่านระบบ Internet 
 

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจในโอกาสท่ี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หรือที่รู้จักกัน
ในอดีตคือ Thai-German Technical Teacher College : TGTTC ได้จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี
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หนังสือเล่มน้ีแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ  โดยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรม
“Staff Training Wing”  ณ เมืองละฮอร์ ประเทศปากีสถาน  ซ่ึงครู-อาจารย์ในศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมี
ความต้องการอย่างมากท่ีจะได้รับการแนะแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดอาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมนี้จัดต้ัง
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมครู-อาจารย์  โดยความร่วมมือระหว่าง Directorate of Manpower 
and Training กับ German Agency for Technical Cooperation (GTZ) ในการดําเนินงานนั้นศูนย์
ฝึกอบรมได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ  Development Cell for Skilled Labour Training  ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีเคยได้รับการสนับสนุนจาก GTZ มาแล้ว 
 
 ในโอกาสน้ีเราขอแสดงความขอบคุณต่อทุก ๆ  ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดแปลหนังสือเล่มน้ีจนเป็น
ผลสําเร็จ ย่ิงไปกว่าน้ันใคร่ขอแสดงความขอบคุณ  Mr. R. Fletcher  แห่ง  Kassel ท่ีได้ตรวจทานและ
แก้ไขเรียบเรียงเน้ือหาสําหรับการแปลหนังสือเล่มน้ี 
 
 เราเช่ือม่ันว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อโครงการความร่วมมือทางเทคนิคด้าน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมสําหรับครูประจําการ ซ่ึงได้นําเสนอจิตวิทยาการสอนขั้นต้นและวิธีการนํา 
ไปประยุกต์ใช้กับการสอนจริง 
 
 หนังสือเล่มนี้เขียนโดยใช้พ้ืนฐานการเรียนรู้ในลักษณะของบทเรียนโปรแกรม (Programmed 
Instruction)  ซ่ึงตามหลักการแล้วจะช่วยผู้อ่านให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองโดยการทํา
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบต่าง ๆ  ของแต่ละบทได้ทันที  สําหรับภาคที่สองของหนังสือเป็นการให้สิ่ง
บอกกล่าวสําคัญ ๆ ในการสอน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับครูสอนภาคปฏิบัติในโรงฝึกงานซ่ึงจะเป็น 
การสรุปรวมสิ่งบอกกล่าวทางด้านการอาชีวศึกษาที่มีคุณค่าอย่างย่ิง ท่ีท่านสามารถนําไปปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอนในโรงเรียน และสถานท่ีฝึกงานได้เป็นอย่างดี 
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บทนํา 
 
 หนังสือเล่มน้ีเหมาะสําหรับครู ท่ีสอนภาคปฏิบัติในโรงฝึกงาน และผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
สถาบันการศึกษา หรือในโรงงาน/สถานท่ีท่ีมีการฝึกหัดให้แก่นักเรียนและช่างฝึกหัด 
 
 การที่จะเป็นครูสอนภาคปฏิบัติในโรงฝึกงานในปัจจุบันให้ได้ผลดี นับเป็นภาระที่ยากมาก
ท่ีสุดอย่างหนึ่ง 
 
 ความต้องการของนักเรียนที่จะได้รับความชํานาญในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นตามลําดับ  ซ่ึง
เป็นผลให้ครูจะต้องมีความเช่ียวชาญเพ่ิมมากขึ้นด้วย  อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ใช้ไปเพ่ือให้ได้ทักษะ
และความรู้ท่ีต้องการน้ันยังคงเป็นไปเช่นเดิม หรือบางคร้ังอาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยซํ้า  ผลสรุปก็คือ 
ในช่วงเวลาสั้นนักเรียนจะต้องเรียนวิชาต่าง ๆ จํานวนมาก  ซ่ึงครูจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสําเร็จ
ของการฝึกหัด  แต่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้โดยวิธีใด 
 
 แนวทางท่ีเคยปฏิบัติกันมาในทางการศึกษา เช่น การชมเชยและการลงโทษ ไม่ได้ถูกนํามาใช้
กันอย่างแพร่หลายอีกต่อไป  ย่ิงไปกว่านั้นยังเป็นท่ีสงสัยว่าจะบังเกิดผลดีแก่นักเรียนหรือไม่ ครูจะมีส่วน
เพียงเล็กน้อยในการดูแลนักเรียนให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนของเขา ซ่ึงถ้าเป็นเช่นนั้นใน
ตําแหน่งของครูนี้จะทําอะไรได้บ้าง  ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการท่ีจะร่วมมือได้อย่างไร ครู
จะส่งถ่ายสิ่งบอกกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และครูจะควบคุมดูแลความก้าวหน้าของนักเรียน
ได้อย่างไร 
 
 จิตวิทยาการสอนทําให้เกิดผลบางอย่างซ่ึงใช้เป็นกฎเกณฑ์สําคัญ ๆ ในการสอนได้ ในอดีตครู
อาจจะสอนได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในลักษณะน้ี แต่ในปัจจุบันความรู้ดังกล่าวกลายเป็นสิ่งสําคัญคล้ายกับ
ความรู้ประจําวิชาชีพของครู 
 
 จากเหตุผลดังกล่าว หนังสือเล่มน้ีจึงได้รวบรวมหลักการเกี่ยวกับเงื่อนไขการเรียนรู้ และ
อธิบายข้อความสําคัญท่ีสุดให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยการสาธิตให้เห็นชัดเจนจากตัวอย่างท่ีพบใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้พร้อมตัวอย่างด้วย 
 
 หลักการของการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนตามท่ีกล่าวแล้วใน
ภาคสองของหนังสือเล่มน้ี  



 
 

คําแนะนําในการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ผลด ี
 
สิ่งบอกกล่าวจะเป็นท่ียอมรับและจดจําได้ง่ายถ้า: 

- แบ่งสิ่งบอกกล่าวออกเป็นส่วน ๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีดี 
- กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น โดยให้โอกาสในการแก้ปัญหา 
- ให้ผู้เรียนตรวจสอบได้ทันทีด้วยตนเองว่า ได้แก้ปัญหาไปอย่างถูกต้องแล้วเพียงใด 

 
แนวทางท่ีเสนอดังกล่าวข้างต้นน้ีคือ หลักการเรียนรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรม(Programmed 

Instruction) 
 

หนงัสือเล่มนี้เขียนให้ผู้อ่านเรียนรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรม ซ่ึงได้แบ่งสิ่งบอกกล่าวต่างๆ ออกเป็น
หน่วยย่อย ท่ีเรียกว่าขั้นตอนของการเรียนรู้ และประกอบไปด้วยคําถาม-คําตอบที่สามารถตรวจสอบได้
ทันที 

 
วิธีดีท่ีสุดเม่ืออ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือ เม่ืออ่านพบคําถามซ่ึงจะมีอยู่หลาย ๆ ลักษณะ ควรตอบ

คําถามน้ันโดยใช้ดินสอก่อน  เช่น คําถามที่ให้เติมข้อความในช่องว่าง  เลือกคําตอบท่ีถูกต้อง  หรือการ
ตอบคําถามเป็นประโยคตามความคิดของท่าน 

 
โดยปกติแล้วในทุก ๆ คําถามของหนังสือเล่มน้ี ได้เว้นช่องว่างไว้มากพอท่ีจะตอบหรือให้

ข้อสังเกตเพิ่มเติมไว้แล้ว ถ้าผู้อ่านยอมรับหลักการดังกล่าวก็จะพบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีควรต้องกระทํา
ไปพร้อม ๆ กับการอ่านนั้นไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น  แต่ยังเป็นการ
เพ่ิมความสําเร็จผลในการเรียนรู้ไปในขณะเดียวกัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว คําถามต่าง ๆ จึงเป็นไปใน
ลักษณะกว้าง ๆ  ซ่ึงคําถามบางข้ออาจอาจตอบไม่ได้ในทันที ในกรณีนี้ท่านจะต้องอ่านคําตอบหรือ
เนื้อหาในหน้า หรือบทท่ีเก่ียวข้องอีกครั้งหน่ึง  โดยทั่วไปท่านอาจจะอ่านคําตอบจากหนังสือก่อนท่ีจะ
ตอบคําถามได้ แต่โปรดระลึกว่าจะเป็นการดีย่ิงขึ้นถ้าท่านจะได้ตอบคําถามด้วยตนเองก่อน 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาค 1 
 

สําหรับครูสอนทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1  การเรียนรู้คืออะไร 
 

ครู  “นี่เธอ  ช่วยส่งของช้ินท่ีวางอยู่ที่น่ันให้หน่อยซิ” 
นักเรียน  “ช้ินน้ันใช่ไหมครับ” 
ครู  “ไม่ใช่  เธอได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่ช้ินน้ัน  ช้ินนี้ท่ีวางถัดไปนั่นน่ะ” 
นักเรียน  “ช้ินน้ีใช่ไหมครับ” 
ครู  “ถัดไปอีกช้ินหน่ึง” 

   นักเรียนผู้รับคาํสั่งย่ืนดอกสว่านท่ีมีด้ามเรียวส่งให้ครู 
ครู  “ใช่แล้วช้ินน้ีละ่” 

 
 นั่นเป็นการสื่อความที่ไม่พึงประสงค์ใช่หรือไม่  ในการฝึกหัดทางด้านเทคนิคน้ันมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเข้าใจความหมายของศัพท์เทคนิคอย่างถ่องแท้ 
 
 ในกรณีคล้ายกัน ปัญหาและการอธิบายวิชาจิตวิทยาสามารถจะเข้าใจเป็นอย่างดี ถ้าหากคําศัพท์
ทางด้านจิตวิทยาเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวกัน  วิชาจิตวิทยามีคําศัพท์เฉพาะถึงแม้กระน้ันก็ยังไม่มีการยอมรับ
โดยทั่วไปที่จะบัญญัติศัพท์ให้เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกันกับตัวอย่างในวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ซึ่งมี
ระบบมาตรฐานหลายระบบ เช่น มาตรฐานระหว่างชาติ (ISO Standards)1 มาตรฐานอังกฤษ (British 
Standards BS)2  มาตรฐานเยอรมัน (DIN)3  ด้วยเหตุนี้สถาบันจิตวิทยาแต่ละแห่งต่างก็บัญญัติคําศัพท์
เฉพาะเป็นของตนเอง  ซ่ึงอาจจะเป็นเรื่องยากที่ผู้อ่ืนจะเข้าใจ  การอธิบายหรือการกล่าวถึงหลักทฤษฎี
ทางด้านจิตวิทยา  อาจทําให้เข้าใจได้ดีขึ้นโดยใช้ภาษาง่าย ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ซ่ึงอาจจะ
ขาดความแน่นอนไปบ้าง  แต่สิ่งที่ได้รับก็คือง่ายต่อความเข้าใจ อย่างไรก็ตามเราต้องกําหนดความหมาย
ของคําบางคําเพ่ือให้เป็นท่ีแน่ใจว่า  ความหมายของคําเหล่านั้นจะไม่คลาดเคลื่อนอย่างชัดเจน  โดยจะ
ขอยกตัวอย่างคําว่า  “พฤติกรรม”  (behavior) 
  
 ถ้านักจิตวิทยาใช้คําว่า  พฤติกรรม  เขาหมายถึง  การกระทําใด ๆ ของคนเราที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ 
 
 
1 ISO = International Organization for Standardization 
2 BS = British Standards 
3 DIN = Deutsches Institut fuer Normung 
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“การนอนหลบั”  เป็นพฤติกรรมหรือไม่ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 
 
 ใช่  การกระทําใด ๆ ของคนเราท่ีสามารถสังเกตเห็นได้เรียกว่า  พฤติกรรม  ถึงแม้ว่าในขณะท่ี
นอนหลับแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยหรือมีการเคลื่อนไหวบ้าง ในทํานองเดียวกันไม่ว่าการเคลื่อนไหว 
น้ันจะกระทําไปในขณะที่รู้สึกตัว (consciously)  หรือไม่รู้สึกตัว (unconsciously)  กระทําไปโดย
สัญชาตญาณ( instinctively) หรือโดยต้ังใจ ( intentionally)  สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้งทั้งหมดน้ีเป็น
พฤติกรรมท้ังสิ้น 
 
 อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถเข้าใจได้ท้ังหมดโดยการมองดูจากพฤติกรรมภายนอกของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ ความคิด ความรู้สึก ความโกรธ ความเศร้า หรือความสุข ซึ่งเป็น
กระบวนการที่อยู่  “ภายใน”  เหล่าน้ีอย่างน้อยที่สุดก็มีความสําคัญเท่าๆ กันกับการกระทําท่ีสังเกตได้ 
สิ่งทั้งหลายน้ีเรียกว่าเป็นพฤติกรรมเช่นเดียวกัน  แต่เพ่ือท่ีจะให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  เราจึง
เรียกว่าเป็น“พฤติกรรมภายใน” 
 
 การเรียนรู้  ก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง  บุคคลซึ่งเรียนรู้จะ  ดู  ฟัง  ตรึกตรอง  พยายามทํา
ทําผิดพลาด  พิจารณา  ประสบผลสําเร็จ  ถาม  และกระทําสิ่งต่างๆ อีกมาก 
 การเรียนรู้ประกอบด้วย 
  พฤติกรรมย่อยเหมือน ๆ กัน 
  พฤติกรรมย่อยท่ีแตกต่างกัน 
 
 การเรียนรู้ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยทีแ่ตกต่างกันหลาย ๆ อย่าง อาจแสดงให้เหน็ได้ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
 
 นักเรียนคนหนึ่งศึกษาแผ่นภาพแสดงส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองเจาะ  เขาจําชื่อส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องเจาะได้  เขาเข้าใจการทํางานของการป้อนเจาะและความสัมพันธ์ของการป้อนเจาะกับความเร็วรอบ
เพลาขับ  เขาเข้าใจสูตรที่ใช้ในการคํานวณหาความเร็วรอบ  แต่เน่ืองจากเขาลืมค่าของ π เขาทบทวน
ไปมาหลายคร้ังจึงคิดได้ว่ามีค่าเป็น 3.14 ที่เครื่องเจาะเขาสังเกตเห็นครูใช้หัวจับดอกสว่านสอดเข้าไปใน
เพลาของเครื่องเจาะ และเขาก็ได้ทดลองทําด้วยตนเอง  เขามีความเข้าใจว่าจะต้องจับช้ินงานให้แน่นจน
แน่ใจว่าสามารถต้านทานแรงบิดที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองเจาะได้ 
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 ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้จะประกอบด้วยกิจกรรม กระบวนการ และพฤติกรรม
หลาย ๆ อย่างซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
 
 ในขณะท่ีครูกําลังสอน แต่นักเรียนคนหนึ่งมักชอบพูดสอดแทรกขึ้นมา  ซ่ึงทําให้เพื่อนในห้อง
หัวเราะด้วยความขบขันเสมอ ๆ จนในท่ีสุดครูผู้สอนโกรธและบอกให้หยุดพูด  นักเรียนคนนั้นก็คิดได้ว่า
ครูคนนี้ช่างไม่มีอารมณ์ขันบ้างเลย  ต่อไปน้ีเราจะต้องระมัดระวังตัวไม่ทําเช่นน้ีอีก 
 
 พฤติกรรมที่กล่าวมาน้ีเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้อย่างหนึ่งใช่หรือไม่ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 
 
 ใช่  นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ซ่ึงมีส่วนควบคุมพฤติกรรมของเขาในอนาคต 
 
 การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการได้มาซ่ึงความรู้หรือการเสริมสร้างทักษะเท่านั้น การเรียนรู้
ไม่เพียงเกิดขึ้นได้เฉพาะในโรงเรียนหรือในศูนย์ฝึก  มันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงสังคม นิสัยเฉพาะตัว
และพฤติกรรมทางสังคมจะได้มาจากกระบวนการเรียนรู้เช่นกัน 
 
 คนที่ชอบพูดหรือแสดงท่าทางตลกขบขันในโรงฝึกงาน อาจมีความรู้สึกชอบพูดหรือแสดงท่าทาง 
ตลกจนติดเป็นนิสัย  แต่เพียงในช่วงระยะเวลาหน่ึงเขาก็ได้เรียนรู้ว่าจะใช้ความสามารถน้ีให้สําเร็จผลได้
อย่างไร  เขาอาจจะไม่มีกําลังและขาดทักษะที่จะแข่งขันกับเพื่อน ๆ ทางด้านร่างกาย ดังนั้นเขาจึงหา
เพื่อนโดยการพูดหรือแสดงท่าทางตลกขบขัน เขาพยายามทําเรื่องให้เกินความจริงเพื่อที่จะซ่อนเร้น
ปิดบังปมด้อยของเขาในกลุ่มเพ่ือน เขาสามารถลอกเลียนลักษณะสําคัญๆ และคําพูดที่ใช้ในการล้อเลียน
จากบุคคลอ่ืน ๆ ได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยท่ีไม่มีใครสอนเขาในเร่ืองเหล่านี้เลย 
 
 นักเรียนคนน้ีได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองใช่หรือไม่ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 
 
 การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการได้มาซ่ึง ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง หรือ ทักษะ เท่านั้นแต่ยัง 
หมายถึง การพัฒนาในด้าน........................................................................................................................ 
และ............................................................................................................................................................ 



18 
 

จงเติมคําลงในช่องว่าง 
 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ท้ังในขณะที่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว  การเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ
นิสัยเฉพาะตัว  และพฤติกรรมทางสังคม 
 
 ลักษณะนิสัยของการคิด  การรู้สึก  และการแสดงออกสามารถพัฒนาได้โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่าง ก. 
 “นักเรียนชายที่มีผมยาวประบ่า  จะไม่มีโอกาสเป็นช่างท่ีดีได้เลย” 
 นี่เป็นความคิดเห็นของครูคนหน่ึง  ในปีท่ีผ่านมาเขาได้ประสบปัญหาบางอย่างจากนักเรียนท่ีมี
ผมยาว ซ่ึงเป็นคนที่เชื่องช้า ครูผู้นี้จึงสรุปอย่างง่าย ๆ โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนัก  ซึ่งทําให้เกิด อคติ
(prejudice) 
 
 ตัวอย่าง ข. 
 “ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคุณถึงใช้จ่ายเงินไปมากมายในการซ้ืออุปกรณ์การถ่ายภาพ มันไม่เป็น
ประโยชน์ต่ออาชีพหรือต่อเรื่องส่วนตัวของคุณเลย” 
 “แต่ผมมีความ  สนใจ  เรื่องนี้  ครั้งหนึ่งผมเคยไปชมนิทรรศการการถ่ายภาพมาซ่ึงประทับใจ
ผมมาก และหลังจากน้ันผมก็สร้างห้องมืดเพ่ือล้างและอัดภาพของผมเอง” 
 
 จากตัวอย่างนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 ในตัวอย่าง  ก. ............................................................................................................................ 
 ในตัวอย่าง  ข. ............................................................................................................................ 
 
 อคติ หรือความสนใจจะเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัว เช่น 
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  รู้สึกเห็นอกเห็นใจ  หรือมีความไม่เอ้ือเฟ้ือ 
 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
 จงพิจารณาคําถามขณะท่ีอ่านตัวอย่างต่อไปน้ี 
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 ตัวอย่าง ก. 
 “เม่ือใดก็ตามท่ีภรรยาของผมต้องการซ้ือเสื้อผ้าชุดใหม่เธอจะ ทดลอง อย่างน้อย เป็นสิบ ๆ ชุด 
แล้วเธอก็จะทราบว่าชุดใดเหมาะสมกับเธอมากที่สุด” 
 “ถ้ามนูจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ของเพื่อนเขาจะ ทดลอง ดูก่อนว่าเบรกรถยังใช้การได้ดี
หรือไม่” 
 

 ตัวอย่าง ข. 
 “นักเรียน  ฝึก  คํานวณโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน” 
 “นักว่ายน้ํา  ฝึก  ว่ายน้ํา” 
  
 ตัวอย่าง ค. 
 “นักมวย  สังเกต  ดูการชกของคู่ต่อสู้” 
 “เด็กชาย  สังเกต  การผูกเงื่อนเชือกของชาวประมงอย่างต้ังอกต้ังใจ” 
 

 จากตัวอย่างดังกล่าวน้ีการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ในตัวอย่าง ก.  โดย...................................................................................................................... 
 ในตัวอย่าง ข.  โดย...................................................................................................................... 
 ในตัวอย่าง ค.  โดย...................................................................................................................... 
 

 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้โดย  การทดลอง (ก)   การฝึก (ข)   การสังเกต (ค) 
 

 แต่ยังมีการเรียนรู้โดยวิธีอ่ืน ๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

 ตัวอย่าง ก. 
 “ปรีชา  จํา  หมายเลขโทรศัพท์ของเพ่ือนคนใหม่ได้” 
 “สันติและเพ่ือนร่วมงานของเขาไปที่ทํางานโดยใช้เส้นทางลัด  ด้วยเหตุที่มันช่วยย่นระยะเวลา
ในการเดินทางไปทํางานได้มาก  เขาจึง จํา ไว้” 
 
 ตัวอย่าง ข. 
 “ครอบครัวของพิเชษฐ์ย้ายจากกรุงเทพไปอยู่สุราษฎร์ธานี  เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนัก ลูก ๆ
ของเขาก็ไม่พูดภาษากลาง  แต่ เลียนแบบการพูดภาษาใต้แทน” 
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 “เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วชวลิตผูกเนคไทไหมไทยมาทํางาน  วันนี้เพ่ือนร่วมงานของเขาอีก 3 คน 
ก็ผูกเนคไทไหมไทย  เลียนแบบ  ชวลิตเพ่ือมาทํางานด้วย” 
 
 ตัวอย่าง ค. 
 “มาลีอธิบายให้วนิดาบุตรสาวของเธอฟังว่า  เพราะเหตุใดเธอจึงไม่ควรแกล้งให้น้องเล็ก ๆ ของเธอ
เจ็บตัว  วนิดาก็  เข้าใจ  และเธอก็ระมัดระวังน้องเล็ก ๆ คนน้ันเป็นอย่างดี” 
 
 ตัวอย่างทั้งหมดแสดงว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ในตัวอย่าง ก.  โดย...................................................................................................................... 
 ในตัวอย่าง ข.  โดย...................................................................................................................... 
 ในตัวอย่าง ค.  โดย...................................................................................................................... 
 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้โดย  การจํา (ก)   การเลียนแบบ (ข)   การเข้าใจ (ค) 
 
 คนเรียนรู้อะไรบ้าง 
 
 คนเรียนรู้ 
 ..................................................................................................................................................... 
 (อาจเก่ียวกับเรื่องเกลียว) 
 ..................................................................................................................................................... 
 (อาจเกี่ยวกับการตะไบ) 
 ..................................................................................................................................................... 
 (อาจเกี่ยวกับการทําความสะอาดเครื่องจักรเป็นประจําก่อนเลิกงานในตอนเย็น) 
 ..................................................................................................................................................... 
 (อาจเกี่ยวกับการทักทายเพ่ือน ๆ เม่ือพบกันในชั้นเรียน) 
 
 จงใช้ข้อความต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างข้างบน  นิสัยเฉพาะตัว  ทักษะ  ความรู้  พฤติกรรมทาง 
สังคม 
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 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราได้แบ่งรูปแบบของการเรียนรู้ออกเป็น 6 ลักษณะต่างๆ กัน จง
เขียนช่ือรูปแบบการเรียนรู้ท้ังหมดดังกล่าว 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 
 คนเรียนรู้  ความรู้  ทักษะ  นิสัยเฉพาะตัว  พฤติกรรมทางสงัคม 
 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้โดย  การทดลอง การจํา การฝกึ  การสังเกต  การเลียนแบบ การเข้าใจ  
 
 เราได้เห็นแล้วว่ากระบวนการเรียนรู้มีหลายลักษณะแตกต่างกัน มีอะไรที่เป็นส่วนซ่ึงเหมือนกัน
อยู่บ้าง 
 ดูจะเป็นการถูกต้องที่กล่าวว่า  การเรียนรู้เป็นความก้าวหน้าในการที่จะได้มาซ่ึงทักษะ หรือ 
การนําประสบการณ์มาใช้ประโยชน์  แต่บางครั้งการเรียนรู้ก็ไม่ได้นําไปสู่การปรับปรุงอะไรท่ีดีขึ้น แต่กลับ
ให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ตัวอย่างเช่น ถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่ไม่ดี เขาอาจจะ 
ปรับตัวเองเข้าไปสู่สภาพทางสังคมและวิธีการดําเนินชีวิตตามเพ่ือนกลุ่มนั้น 
 
 ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า  การเรียนรู้ทําให้เกิดการ  เปล่ียนแปลง พฤติกรรมหรือมีพฤติกรรม 
ใหม่ เกิดขึ้น 
 
 ทําอย่างไรจึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นได้ 
          สิ่งน้ันมักจะเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของสิง่แวดล้อม 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 “โดยการทดลองก็จะพบว่าเบรกยังทํางานได้หรือไม่” 
 “คนเลียนแบบสมัยนิยม” 
 “คนฝึกคํานวณโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน” 



22 
 

 กระบวนการเรยีนรู้มีลักษณะที่เหมือนกันดังน้ี 
 การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมักจะนําไปสู่............................................................................. 
หรือพฤติกรรม........................................................................................................................................... 
 
 กระบวนการเรยีนรู้มีลักษณะที่เหมือนกันดังน้ี 
 การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมักนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมใหม่ ๆ 
 
 ข้อความข้างต้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการอธิบายกระบวนการเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ แต่ไม่ใช่
อธิบายเฉพาะกระบวนการเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียว  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่าง ก. 
 “ก่อนที่ฤดูร้อนจะมาถึง  นกบางชนิดจะอพยพไปสู่ดินแดนแถบทางเหนือในที่ซ่ึงมีอากาศเย็นกว่า  
นกเหล่าน้ันทําไปโดยสัญชาตญาณ  ลูกนกซ่ึงไม่เคยเรียนรู้พฤติกรรมนี้มาก่อน  ก็จะทําตามนก เหล่านั้น
เช่นกัน” 
 
 ตัวอย่าง ข. 
 “เม่ือทารกอายุได้ประมาณ 6 เดือน  ทารกจะเริ่มย้ิมเม่ือเห็นบุคคลทีแ่สดงความเป็นมิตร” 
 
 ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น แต่มันไม่ได้
เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว 
 
 ในตัวอย่าง ก.  พฤติกรรมเกิดขึ้นโดย  สัญชาตญาณ  ในตัวอย่าง ข.  มันอาจเป็นผลของ
กระบวนการเจริญเติบโตตามวัย(maturing process) ของเด็ก  ไม่ใช่เพราะการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว 
 
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเช่ือได้ว่าเป็นผลมาจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว  ถ้ามันไม่ได้ 
เกิดขึ้นโดย................................................................................................................................................. 
หรือโดย..................................................................................................................................................... 
 
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเชื่อได้ว่าเป็นผลจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ถ้ามันไม่ได้
เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณหรือโดยผลจากกระบวนการเจริญเติบโตตามวัย (วุฒิภาวะ) 
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 คําสองคํานี้ได้แก่  สัญชาตญาณ และกระบวนการเจริญเติบโตตามวัย  ควรต้องทําความเข้าใจ
ให้ถ่องแท้ก่อน  แล้วจึงจะศึกษาเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 คําว่า  สัญชาตญาณ  หรือนิสัยท่ีมีมาแต่กําเนิด  จะนํามาใช้ได้ก็ต่อเม่ือพฤติกรรมน้ันเป็นสิ่งท่ี
สืบทอดกันมา  และไม่จําเป็นต้องเรียนรู้  เช่น การค้นหาและเลือกชนิดอาหาร  การหาคู่  การสร้างรัง
การฟักไข่ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสัตว์ต่าง ๆ  พฤติกรรมท้ังหมดนี้ล้วนกระทําไป
โดยสัญชาตญาณ  พฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นไปตามนิสัยท่ีมีมาแต่กําเนิด  แต่มนุษย์สามารถเรียนรู้
พฤติกรรมต่าง ๆ ได้มากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ท้ังหมด 
 
 สัญชาตญาณ อาจเรียกได้ว่า........................................................................................................ 
...................................................................................ท่ีมีมาแต่กําเนิด  อย่างไรก็ตามพฤติกรรมส่วนใหญ่ 
ของมนุษย์จะได้มาโดย............................................................................................................................... 
 
 สัญชาตญาณอาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะนิสัยท่ีมีมาแต่กําเนิด (พฤติกรรมต่าง ๆ) สัญชาตญาณ 
ของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นนั้นจะมีขอบเขตจํากัด อย่างไรก็ตามพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จะได้มาโดยการ 
เรียนรู้ 
 
วุฒิภาวะหมายถึงอะไร 
 
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับระดับของวุฒิภาวะด้วย เด็กจะไม่หัดพูดก่อนที่จะถึงวัย 
ท่ีเหมาะสม  เด็กซ่ึงมีอายุระหว่าง 3 ถึง 4 ปี จะสามารถสอนให้รู้จักทําความสะอาดได้โดยง่าย  เพราะ 
ถ้าหากเด็กอายุน้อยกว่านี้ความพยายามที่จะสอนอาจมีผลเสียต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็ก ถ้ารอ
ให้โตถึงวัยที่เหมาะสมแล้วจึงเริ่มสอน  การเรียนรู้จะเป็นไปได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าความพยายามที่จะ 
สอนเขาก่อนถึงวัยท่ีเหมาะสม  อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้จะต้องคํานึงถึงวุฒิภาวะด้วย  ตัวอย่างเช่น ผู้ท่ี
ไม่ได้เริ่มหัดเล่นฟุตบอลเมื่อตอนเป็นเด็ก จะพบว่าเป็นการยากมากที่จะเริ่มหัดเล่นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
มากแล้ว ดังน้ันกระบวนการเรียนรู้จึงมักมีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะ (กระบวนการเจริญเติบโตตามวัย) 
อยู่เสมอ 
 
 พัฒนาการของวุฒิภาวะเป็น.................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
ของการเรียนรู ้
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 จงเลือกคําต่อไปน้ีเติมลงในช่องว่างข้างบนนี้ สาเหตุ (cause) เงื่อนไขพ้ืนฐาน (precondition) 
ผลลัพธ์ (result) 
 
 พัฒนาการของวุฒิภาวะเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
 
 เราทราบแล้วว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้าอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม หรือสร้างพฤติกรรมใหม่ 
 
 แต่จะไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ถ้าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่น้ันเป็น
ผลมาจากสัญชาตญาณ  นิสัยท่ีมีมาแต่กําเนิด  หรือเน่ืองจากวุฒิภาวะแต่เพียงอย่างเดียว 
 
 ยังมีข้อจํากัดอ่ืน ๆ อีกบ้างหรือไม่ 
 
 “ตามปกติสมศักด์ิเป็นเด็กที่ขยันและต้ังใจเรียน  แต่เม่ือคืนท่ีผ่านมาเขาดูโทรทัศน์จนกระท่ังถงึ 
เที่ยงคืน วันน้ีเขาจึงน่ังเรียนด้วยความอ่อนเพลียและเบ่ือหน่าย” 
 
 “ทวีรู้สึกปวดศีรษะ  เขาจึงรับประทานยาแกป้วดศีรษะอย่างแรงชุดหน่ึง  โดยท่ีทราบว่ายานี้จะ 
มีผลต่อสมรรถภาพในการขับรถ  เขาจึงตัดสินใจจอดรถไว้ท่ีบ้านและนั่งแท็กซ่ีไปแทน” 
 
 ท้ังสมศักด์ิท่ีไม่มีความสนใจในบทเรียน  และทวีที่ไม่ขับรถเอง  พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ 
คนทั้งสองน้ีไม่ใช่เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้  แต่เป็นผลมาจาก...................................................... 
และ............................................................................................................................................................ 
 
 ความอ่อนเพลียและผลอันอาจจะเกิดจากรับประทานยา ส่งผลให้สมศักด์ิและทวีเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
 
 อาจกล่าวโดยท่ัวไปได้ว่า 
 
 - ความอ่อนเพลีย ความเจ็บป่วย ความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจและร่างกาย อาจทําให้ 
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเห็นได้แน่ชัดว่าไม่ใช่ผลจากการเรียนรู้ 
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 - ยาและสิ่งมึนเมาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาระงับปวด  ยาระงับประสาท  การสูบบุหรี่จัด รวมท้ัง 
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  และกัญชา  ล้วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงไม่ใช่เป็นผลมาจาก 
กระบวนการเรยีนรู้ 
 
 คําว่าการเรียนรู้จะใช้เรียกได้ก็ต่อเม่ืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมทําให้ ……………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
หรือสร้างพฤติกรรม................................................................................................................................... 
  
 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องไม่ใช่เป็นผลมาจากสิ่งต่าง ๆ คือ …………….. 
................................................................................................................................................................... 
 
 คําว่าการเรียนรู้จะใช้เรียกได้ต่อเมื่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ  เงื่อนไขพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องไม่ใช่เป็นผล 
มาจาก สัญชาตญาณ  ความอ่อนเพลีย  กระบวนการวุฒิภาวะ หรือฤทธ์ิยา 
 
สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 บทสรุปนี้ใช้ทดสอบความสัมฤทธ์ิผลไปพร้อม ๆ กัน  ให้ปิดข้อความแถวกลางโดยใช้มือหรือ
แผ่นกระดาษ  อ่านคําถามในแถวซ้าย  อาจเขียนคําตอบในช่องว่างถัดมาหรือคิดคําตอบไว้ในใจ แล้วจึง 
อ่านคําตอบในแถวกลางท่ีปิดไว้ก่อนแล้วนั้น   ถ้าลืมเน้ือหาบางตอนให้เปิดดูในหนังสือตามหมายเลข
หน้าท่ีเขียนบอกไว้ในแถวขวาสุด 
 
คนเรียนรู้สิ่งใดได้บ้าง  ความรู้ 

ทักษะ 
นิสัยเฉพาะตัว 
พฤติกรรมทางสังคม 

 หน้า 
21-22 

     
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้หลายวิธี 
วิธีการใดบ้างที่ท่านทราบ 

 การทดลอง 
การจํา 
การฝึก 
การสังเกต 
การเลียนแบบ 
การเข้าใจ 

 หน้า 
23-25 
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เม่ือใดจึงจะเรยีกว่าเป็นการเรียนรู้  เม่ืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมทําให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือ
สร้างพฤติกรรมใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
พฤติกรรมใหม่น้ีจะต้องไม่เป็นผล 
มาจาก 

- สัญชาตญาณ 
- กระบวนการวุฒิภาวะ 
- ความอ่อนเพลีย 
- ฤทธ์ิยาต่าง ๆ 

 

 หน้า 
22ff. 

 
 
 

 
         
 
 



บทท่ี 2 ลําดับข้ันของกระบวนการเรียนรู้ 
 

 แม้จะมีข้อแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด  แต่กระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม ลําดับ 
ข้ันพื้นฐาน (basic sequence)  และ แบบอย่างพื้นฐาน (basic pattern) ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 “ชนิดอายุเพียง 3 ขวบ รู้สึกหิว  เธอรู้ว่ามีขนมเค้กช้ินหน่ึงเก็บอยู่ในตู้ในครัว  แต่เธอยังตัวเล็ก
เกินกว่าท่ีจะหยิบถึง ครั้งแรกเธอไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรดี ต่อมาเธอสังเกตเห็นเก้าอ้ีท่ีใช้อยู่ในครัวตัวหนึ่ง  
เม่ือเธอเลื่อนเก้าอ้ีไปท่ีตู้  เธอก็สามารถเปิดประตูตู้และหยิบขนมเค้กได้” 
 ชนิดาไม่เพียงแต่จะได้ขนมเค้กเท่านั้น  เธอยังได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอีกด้วย  เธอได้เรียนรู้ว่า 
ทําอย่างไรจึงจะสามารถหยิบสิ่งของซ่ึงอยู่สงูเกินกว่าท่ีจะเอื้อมหยิบถึงได้ตามปกติ 
 
 กระบวนการเรยีนรู้ท่ีสรุปเป็นขั้นตอนง่าย ๆ คือ 
 - ชนิดารู้สึกหิว - เธอพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
 - ชนิดามองเห็นเก้าอ้ี - เธอสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่าง 
 - ชนิดาเลื่อนเก้าอ้ีไปท่ีตู้ - เธอ.........................บางสิง่บางอย่าง 
 - ชนิดาหยิบขนมเค้กได้ - เธอได้รับสิ่งที่................................................................. 
 
 ลําดับขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้มีดังน้ี 
 
 - การพยายามท่ีจะทําอะไรบางอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ 
 - การที่สังเกตเหน็อะไรบางอยา่ง 
 - การทําอะไรบางอย่าง 
 - การได้รับสิ่งท่ีต้องการ 
 
 ตัวอย่าง 
 - ชูศักด์ิรู้สึกเบ่ือหน่ายเมืองนี้ซ่ึงเขาไม่คุ้นเคยมาก่อน 
  เขาต้องการท่ีจะทําอะไรบางอย่างเพ่ือฆ่าเวลา ................................................................. 
 - เขาสังเกตเห็นป้ายโฆษณาภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจ ................................................................. 
 - เขาเข้าไปดูภาพยนตร์    ................................................................. 
 - เขารู้สึกพอใจ  (หรืออาจจะไม่พอใจ)  ................................................................. 
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 อย่างไรก็ตามเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง  อาจเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจซ่ึงฉายในโรงภาพยนตร์
น้ันหรืออาจจะเป็นการโฆษณาเพ่ือจูงใจผู้ชม โดยภาพยนตร์อาจมิได้มีเน้ือหาดังที่ได้โฆษณาไว้ ฯลฯ 
 
 กระบวนการเรียนรู้ใด ๆ สามารถสังเกตเห็นได้ว่าจะประกอบด้วยลําดับขั้นพ้ืนฐาน 4 ประการ
คือ 
 การให้ข้อมูลหรือส่ิงบอกกล่าว (information) 
 การปฏิบัติหรอืกิจกรรม (activity) 
 การจูงใจ (motivation) 
 การสําเร็จผล (success) 
 
 ลําดับขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวที่ถกูต้องสามารถจัดเรียงได้ตามลําดับดังน้ี 
 

- การพยายามท่ีจะกระทําอะไร 
  บางอย่างเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ = การจูงใจ 

- การได้รับข้อมูลบางอย่าง = การให้ข้อมูลหรือสิ่งบอกกล่าว 
- การกระทําอะไรบางอย่าง = การปฏิบัติ 
- การประสบความสําเร็จบางอย่าง = การสําเร็จผล 

 
 ขั้นตอนที่ 4 อาจเป็นไปได้ท่ีจะไม่บรรลุผลสําเร็จ (ในสิ่งท่ีต้องการ)  ในกรณีดังกล่าวบุคคลนั้น
จะไม่ประสบความสําเร็จ แต่กลับเป็นความล้มเหลว  ซึ่งในกรณีนี้เขาได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วย
ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็น  “การเรียนรู้แบบย้อนกลับ” (reverse learning)แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์ท้ังท่ีดีและท่ีไม่ดี 
 
 ข้อความทั้ง 4  มีความหมายและมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างไรบ้าง 
 
 คําว่า “การจูงใจ” ช้ีให้เห็นเหตุผลท่ีทําให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง กระทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ถ้า
ปราศจากการชักนํา  การจูงใจ กระบวนการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น แรงจูงใจอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป   
ตัวอย่างเช่นข้าราชการต้องการเรียนรู้เพ่ือท่ีจะมีความก้าวหน้าในตําแหน่งที่สูงขึ้น  บางคนอาจต้องการ
เรียนรู้เพราะว่าเขามีความประสงค์ท่ีจะรู้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นในปัญหาที่เขาสนใจเฉพาะเร่ือง   นักเรียนบางคน
ต้องการเรียนรู้เพ่ือที่จะให้เป็นท่ีพอใจของบิดา มารดา หรือครู 
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 แรงจงูใจซ่ึงกระตุ้นให้บุคคลใด ๆ เริ่มทํากิจกรรมบางอย่างนั้น 
   สามารถค้นพบได้โดยง่าย 
   ค้นพบได้ยาก 
 
 ส่วนใหญ่แล้วเป็นการยากที่จะค้นพบว่า  แรงจูงใจอะไรท่ีชักนําให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเริ่มทํา
กิจกรรมบางอย่าง 
 
 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่าแรงจูงใจไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง  สิ่งเหล่านี้สังเกตได้จากพฤติกรรม 
แต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  ดังน้ันบุคคลจึงต้องระมัดระวังท่ีจะเลือกใช้คําพูดหรือสิ่งล่อใจ  เพ่ือช้ีชวนให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําในสิ่งที่ต้องการ 
 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า  “การจูงใจ”  อาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีช้ีชวนให้บุคคล  กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
อย่างไรก็ตามการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือได้รับส่ิงบอกกล่าว ที่ถูกต้อง หรืออาจกล่าวว่าได้รับ
สัญญาณ (signal)  ในกระบวนการเรียนรู้น้ันทุกสิ่งทุกอย่างท่ีทําให้เราเข้าใจได้ล้วนเป็นการให้สิ่งบอก
กล่าวหรือการให้สัญญาณทั้งสิ้น 
 
 “เด็กคนหนึ่งต้องการข้ามถนน  มารดาและตัวเขาหยุดยืนรออยู่ริมถนนเพราะในขณะน้ันไฟ
จราจรสําหรับคนข้ามถนนยังเป็นสีแดง  ทันทีที่ไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว  มารดาจะรีบข้ามถนน
พร้อมกับเด็กทันที”  เด็กคนนั้นได้เรียนรู้ว่าเมื่อไฟเป็นสีแดงหมายถึงให้หยุดรอ  เมื่อไฟเป็นสีเขียว
หมายถึง ให้ข้ามได้  สีของไฟซ่ึงไม่ได้มีการอธิบายความหมายใด ๆ เพิ่มเติมนั้นจะเป็นการให้สิ่งบอก
กล่าวหรือสัญญาณ  การให้สิ่งบอกกล่าวเป็นการเร่ิมต้นกิจกรรมอย่างหน่ึง  ดังน้ันการแสดงความหมาย
ท่ีสามซ่ึงควบคู่ไปกับ  “การให้สิ่งบอกกล่าว”  และ  “สัญญาณ”  ก็คือ สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเร่ิมต้น
(starter) 
 
 การมองเห็นตํารวจจราจรสําหรับคนขับรถส่วนใหญ่  นับเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้น
สําหรับ....................................................................................................................................................... 
 
 การมองเห็นตํารวจจราจรสําหรับคนขับรถส่วนใหญ่  นับเป็นการให้สัญญาณภายใน ซ่ึงเตือน
เขาให้ขับรถถูกต้องตามกฎจราจร  และเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี  และย่ิงไปกว่านั้นยังพยายาม
ท่ีจะหลีกหนีจากสภาวะนี้ (อาจเป็นเพราะการขับรถด้วยความเร็วเกินท่ีกําหนด การแซงรถในลักษณะท่ี
น่าจะเป็นอันตราย หรือไม่มีใบขับขี่)  
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 สิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ที่เราได้เห็นมาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับรู้โดยมีสติ  ถือเป็นการให้
สิ่งบอกกล่าวได้เช่นกัน (เป็นสัญญาณหรือส่ิงท่ีกระตุ้นให้เกิดการเร่ิมต้น)  ตัวอย่างเช่น ขณะที่ท่านกําลัง
ขับรถออกจากท่ีทํางานจะกลับบ้าน และต้องการท่ีจะส่งจดหมายในระหว่างทาง  จนกระทั่งเด๋ียวนี้ท่าน
ยังไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าตู้ไปรษณีย์ในระหว่างเส้นทางท่ีขับรถจากบ้านไปท่ีทํางานน้ันอยู่ท่ีใด แต่ขณะน้ี
ท่านจะต้องคอยสังเกตดูว่าตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ใด  ตู้ไปรษณีย์จะกลายเป็นสัญญาณสําหรับท่าน เม่ือส่งจดหมาย
แล้วท่านจะพอใจ  บัดน้ีท่านทราบแล้วว่าตู้ไปรษณีย์อยู่ท่ีใด  ท่านได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะได้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการให้สิ่งบอกกล่าวพร้อม ๆ กับกิจกรรมอย่างหน่ึงซ่ึงนําไปสู่ผลสําเร็จ 
 
 ลําดับขั้นตอนท่ีต้องการ 4 ขั้นตอนอะไรบ้าง ซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ 
 
 โปรดนึกทบทวนตัวอย่างในกรณีของชูศักด์ิ ซึ่งไปดูภาพยนตร์ในเมืองที่เขาไม่เคยรู้จักคุ้นเคย
มาก่อน 
 
 ถ้าชูศักด์ิชอบภาพยนตร์เรื่องนั้นเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างใช่หรือไม่ 
   ใช่ 
   ไม่ใช่ 
 
 ท้ังสองกรณีชูศกัด์ิได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง 
 
 สมมุติว่าชูศักด์ิชอบภาพยนตร์เรื่องนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งบอกกล่าว (ช่ือเร่ือง การโฆษณา 
ประเภทของภาพยนตร์) และกิจกรรม (การดูภาพยนตร์)  จะเกิดขึ้นและถูกจําไว้ เช่น ภาพยนตร์เรื่องน้ี
หรือภาพยนตร์ประเภทน้ีดูแล้วถูกใจ  ชูศักด์ิอาจแนะนําเพ่ือนให้ดูภาพยนตร์เรื่องน้ี และในคร้ังต่อไป 
จะชอบดูภาพยนตร์ประเภทนี้  ความสัมพันธ์อีกลักษณะหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วย เช่น โรงภาพยนตร์น้ี
ฉายภาพยนตร์ช้ันเย่ียม  ผู้กํากับคนนี้สร้างภาพยนตร์ได้ต่ืนเต้นดี ดาราภาพยนตร์สวยน่ารัก ความสัมพันธ์ 
เหล่าน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาในอนาคต 
 
 ถ้าสมมุติว่าชูศักด์ิไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องน้ัน การให้ส่ิงบอกกล่าวในลักษณะคล้ายกันในโอกาส
ต่อไปจะไม่สามารถชักจูงเขาให้  “ไปดูภาพยนตร์ท่ีโรงนั้น”  ท้ังน้ีเพราะชูศักด์ิจะมีประสบการณ์ท่ีเก็บไว้
ในความทรงจํา เช่น ในโรงภาพยนตร์นี้มีกลิ่นไม่สู้ดี หรือการโฆษณาเพ่ือจูงใจผู้ชมน้ันมิได้มีเน้ือหาดังที่
ได้โฆษณาไว้  จุดมุ่งหมายก็ไม่บรรลุผล  ความล้มเหลวท่ีชูศักด์ิได้ประสบมาจะทําให้ไม่เกิดความสัมพันธ์
ระหว่าง  ส่ิงบอกกล่าว  ที่ได้รับมา  (การโฆษณา) กับ  กิจกรรม  (การดูภาพยนตร์) 
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 เราควรระลึกไว้เสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างการให้สิ่งบอกกล่าวกับกิจกรรมได้รับแรงเสริมโดย 
.................................................................................................................................................................. 
และลดแรงเสรมิได้โดย.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้สิ่งบอกกล่าวกับกิจกรรมได้รับแรงเสริมโดยความสําเร็จผล และ
ลดแรงเสริมได้โดยความล้มเหลว 
 
 การเรียนรู้จะทําให้ 
 - มีความสัมพันธ์เกิดขึ้น (การเรียนรู้ในทางบวก  การเรียนรู้ท่ีจะทําอะไรบางอย่าง) 
 - ไม่มีความสัมพันธ์เกิดขึ้น (การเรียนรู้ในทางลบ การลืม การเรียนรู้ที่จะไม่กระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
  แน่นอน) 
 

การจูงใจ 
 

การให้สิง่บอกกล่าว 
 

การเสริมแรง                กิจกรรม                การลดแรงเสริม 
 

                                        สําเร็จผล                   ล้มเหลว 
 
 ความสําเร็จผลหรือความล้มเหลวของกิจกรรมเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์  ซ่ึงจะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ต่อไปในบทท่ี 7 และบทท่ี 8 
 
 ลําดับขั้นพ้ืนฐานนี้จะพบได้ในกระบวนการเรียนรู้ทุก ๆ กระบวนการ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นตัวอย่าง  เราจะทบทวนสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 1 เกี่ยวกับแนวทางในการเรียนรู้ ยังจําได้
หรือไม่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยวิธีใด 
 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้โดย 
 การทดลอง 
 การจํา 
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 การฝึก 
 การสังเกต 
 การเลียนแบบ 
 การเข้าใจ 
 กระบวนการเรยีนรู้เรื่องหน่ึง ๆ สามารถใช้แนวทางการเรียนรู้ได้หลายวิธีประกอบกัน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “เด็กชายคนหนึ่งต้องการรู้วิธีการผูกเชือกเงื่อนกระตุก  เขาเฝ้าสังเกตดูการผูกเชือกของชาว 
ประมงท่ีกําลังทํางานอยู่ท่ีบริเวณท่าเรือ  เขาสังเกตดูวิธีผูกเชือกอย่างต้ังอกต้ังใจ หลังจากน้ันเขาทดลอง
ผูกเชือกเงื่อนกระตุกด้วยตัวเอง ภายหลังท่ีได้พยายามลองทําดูสักพักหนึ่งเขาก็ทําได้  ดังน้ันเขาจึงมักใช้
วิธีผูกเชือกเงื่อนกระตุกน้ีอยู่เสมอ ๆ” 
 
 ถ้ากําหนดหมายเลขของลําดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้  หมายเลข 1  การจูงใจ
หมายเลข 2  การให้สิ่งบอกกล่าว  หมายเลข 3  กิจกรรม  หมายเลข 4  ความสําเรจ็ผล 
 
 วิธีการเรียนรู้ใดบ้างที่เด็กชายผู้น้ีใช้เป็นหลกั …………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
และ............................................................................................................................................................ 
 
 ในกระบวนการเรียนรู้ 
 1 ต้องการรู้วิธีผูกเชือกเงื่อนกระตุก 
   = การจูงใจ 
 2 ดูการผูกเชือกเงื่อนกระตุก 
   = การให้ข้อมูล  (การให้สิง่บอกกล่าว) 
 3 สังเกตและเลียนแบบวิธีผูกเชือกเงื่อนกระตุกของชาวประมง 
   = กิจกรรม 
 4 ผูกเชือกเงื่อนกระตุกได้สําเร็จ 
   = ประสบผลสําเร็จ 
 
 ในตัวอย่างน้ีวิธีการเรียนรู้ที่เด็กชายผู้นี้ใช้เป็นหลัก  ได้แก่  การสังเกตและการเลียนแบบ 
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 ตัวอย่างอีกลักษณะหน่ึง 
การจูงใจ   - เด็กคนหนึ่งต้องการเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันว่ายนํ้ารุ่นเยาว์ 
การให้สิง่บอกกล่าว - เขาเหลือบดูเวลาท่ีนาฬิกาข้อมือซ่ึงบอกเวลา 18.30 น. 
กิจกรรม    - เขาไปที่สระว่ายนํ้าเพ่ือฝึกตามตารางเวลาในการฝึก 
ผลสําเร็จ   - เขาฝึกว่ายนํ้าได้เร็วตามเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝึก และวางแผนท่ีจะฝึก 
     ต่อไปสําหรับวันรุ่งขึ้น (สําเร็จผล) 
 
 จากตัวอย่างนี้การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้โดย.......................................................................... 
 
 จากตัวอย่างนี้การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้โดย การฝึก 
 
 เราได้ทราบมาแล้วว่า  ความสําเร็จผล  หรือ  ความล้มเหลว  แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการให้สิ่งบอกกล่าวกับกิจกรรมนั้นได้รับแรงเสริมหรือลดแรงเสริม 
 
 ปัจจัยใดบ้างท่ีทําให้กิจกรรมประสบความสําเร็จผลหรือความล้มเหลว 
 และสัมพันธ์กับปัจจัยอีก 3 ประการด้วยหรือไม่ 
 
 ผลของการเรียนรู้จะประสบความล้มเหลว  ถ้าหากว่า 
 - การจูงใจ  ไม่เพียงพอ 
 - การให้ส่ิงบอกกล่าว  ไม่เป็นท่ีกระจ่างชัดเพียงพอ 
 - กิจกรรม  ท่ีกระทําไม่ถูกต้อง 
 
 ก่อนอ่ืนให้ลองพิจารณาที่การจูงใจ 
 
 “ถ้าปรีชาสอบได้คะแนนดีที่โรงเรียนเขาจะได้รับรางวัล  แต่ถ้าเขาได้คะแนนไม่ดี บิดา มารดา
ของเขาจะตําหนิ” 
 
 “ประจักษ์มีความสนใจวิชาภูมิศาสตร์  และเขามักจะทําคะแนนได้ดีในวิชาน้ีเสมอ ๆ” 
 
 ท้ังปรีชาและประจักษ์มีแรงจูงใจในการเรียนรู้  แต่มีข้อแตกต่างอะไรบ้างระหว่างสองคนนี้ 
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 “ประจักษ์มีความสนใจวิชาภูมิศาสตร์” การจูงใจซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นในการเรียน  ซึ่งตรงกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า  การจูงใจทางตรง (direct motivation) 
  
 “ปรีชาต้องการท่ีจะได้รับรางวัลและหลีกเลี่ยงการถูกตําหนิ”  การจูงใจจะมุ่งไปท่ีเป้าหมายอ่ืน
การเรียนรู้ใช้เป็นวิถีทางไปสู่จุดสุดท้ายแต่เพียงอย่างเดียว  นั่นคือการเรียนรู้เป็นเป้าหมายรองลงมา
ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น  การจูงใจทางอ้อม (indirect motivation) 
 
 การจูงใจทางตรง 
   
  การจูงใจ  เป้าหมายของการเรียนรู้ 
 
 การจูงใจทางอ้อม 
 
  การจูงใจ  เป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ 
 
 
       เป้าหมายของการเรียนรู ้
 
 
 ลองพิจารณาตัวอย่างที่เด็กต้องการเรียนรู้การผูกเงื่อนเชือกที่ผ่านมา  การจูงใจเป็นไปใน
ลักษณะใด 
    การจูงใจทางตรง 
    การจูงใจทางอ้อม 
 
 และพิจารณาตัวอย่างของเด็กซ่ึงต้องการเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันว่ายนํ้า 
    การจูงใจทางตรง 
    การจูงใจทางอ้อม 
 
 ตัวอย่างของการผูกเงื่อนเชือกเป็นการจูงใจทางตรง 
 ตัวอย่างของการว่ายนํ้าเป็นการจูงใจทางอ้อม 
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 มันเป็นการยากที่จะกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าการจูงใจในลักษณะใดจึงจะทําให้เกิดความสําเร็จผล
มากกว่า เช่น ความทะเยอทะยานเป็นการจูงใจทางอ้อม  ซึ่งชักจูงบุคคลส่วนมากให้ประสบความ
สัมฤทธ์ิผลสูง  ในทํานองเดียวกันความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษจะเป็นการจูงใจท่ีได้ผลอย่างย่ิง แต่การ
จูงใจ ท้ังสองลักษณะนี้มีความแตกต่างขั้นพ้ืนฐานกันอยู่  จากตัวอย่างต่อไปน้ีจงหาข้อแตกต่างของการ
จูงใจ 
 
 “รจนาเป็นเลขานุการท่ีขยันขันแข็งและไว้วางใจได้  เธอไม่ค่อยจะชอบงานที่ทําอยู่เท่าใดนัก 
แต่เธอก็พยายามที่จะทําให้เป็นที่พอใจของหัวหน้า  เม่ือหัวหน้าเธอย้ายไป  สิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลง 
เธอเข้ากันไม่ค่อยได้กับหัวหน้าคนใหม่  เธอไม่ชอบเขาและเขาก็ไม่ชอบเธอเช่นกัน  ในไม่ช้าเธอก็เร่ิม  
ไม่สนใจงานในหน้าท่ีของเธอ” 
 
 “เยาวดีมีความพอใจกับงานบัญชีท่ีเธอทําอยู่  บ่อยคร้ังท่ีเธอมีหัวหน้าซึ่งเธอไม่ใคร่ชอบบุคลิก
ส่วนตัวของเขาเลย  แต่เน่ืองจากเธอชอบงานนี้และเธอทําได้ดีและรวดเร็ว  ถูกต้อง  บุคลิกส่วนตัวของ
หัวหน้าจึงไม่มีผลกระทบต่อการทํางานของเธอ” 
 
 ท้ังรจนาและเยาวดีได้ถูกจูงใจและปฏิบัติงานด้วยดี แต่การจูงใจทางอ้อมของรจนานั้นย่อมจะ
ทําให้.........................................................................................................................................................
ได้ง่ายกว่าเม่ือสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
 
 ในกรณีของเยาวดีน้ันการจูงใจทางตรงของเธอยังมีผลอยู่เสมอ แม้ว่าสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนไป 
 
 การจูงใจทางอ้อมของรจนาย่อมจะทําให้มีผลกระทบได้ง่ายกว่าเม่ือสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
การจูงใจทางอ้อมน้ีจะหมดไป 
 
 ไม่เพียงแต่การจูงใจเท่านั้นที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จผลในการเรียนรู้  โปรดดูตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
 1. แรงจูงใจ 
  สมศักด์ิไปบ้านเพ่ือนพร้อมกับเพ่ือนของเขาซ่ึงเป็นเจ้าของบ้านเป็นครั้งแรก  เขาไม่เคยไป
บริเวณน้ีมาก่อนเขาต้องการท่ีจะจดจําเส้นทางไว้ 
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 2. การให้ส่ิงบอกกล่าว     
  กรณี ก.    กรณี ข. 
 ในบริเวณท่ีพักอาศัยเก่าแก่แหล่งหนึง่   ในบริเวณท่ีพักอาศัยซ่ึงมองดูใหม่  มีถนน 
เขาสังเกตเห็นบ่อนํ้าพุ  บ้านเก่า ๆ ซ่ึงพังยุบลงมา สายหนึ่ง อาคารส่วนต่าง ๆ มองดูคล้ายกันมาก 
เกือบทั้งหลงั บันไดแคบ ๆ เล็ก ๆ และราวสะพาน และมีร้านค้าอยู่สองสามแห่งท่ีมีลักษณะคลา้ยกนั 
ท่ีทําจากเหล็กดัด       ดูไม่สู้จะเป็นที่สะดุดตา   ท่ีมุมถนนมีร้านซักรีดอยู่ 
         ร้านหนึ่ง 
 
 3. กิจกรรม 
 เขาจําสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีน่าสะดุดตาต่าง ๆ  เขาสังเกตร้านซักรีด   เขาต้ังใจที่จะจําสิง่ 
ไว้โดยไม่ได้ต้ังใจ       ต่าง ๆ ไว้ให้ได้  ถนนสายแรกตรงไปเลี้ยวขวาแล้ว 
         เลี้ยวซ้าย  และ....................................................... 
 
 4. ผลลัพธ ์
 ในเย็นวันต่อมาเขาไปพบเพ่ือนโดยไปตาม  ในเย็นวันต่อมาเขาไปพบเพ่ือน  แต่ก็ต้อง 
เส้นทางเดิมได้โดยไม่ยากเลย   ใช้เวลาในการสังเกตและพิจารณาเส้นทางอยู่ครู่ใหญ่ 
 
 จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ……………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
ซ่ึงทําให้เกิดผลดีในกรณี ก.   และไม่เกิดผลดีในกรณี ข. 
 
 บางครั้งการให้สิ่งบอกกล่าวหรือสัญญาณ  จะมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงอาจทําให้เกิดผลดี
หรือไม่ดี  การให้สิ่งบอกกล่าวและสัญญาณจะต้องชัดเจน  สะดุดตา  น่าสนใจ  และมีลักษณะพิเศษท่ี
ทําให้เกิดความประทับใจ 
 
 ตัวอย่าง ก. 
 “ชาลีต้องการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ  เขาน่ังอยู่ท่ีมุมห้องไม่รับฟังสิ่งใดและท่องศัพท์ซํ้าแล้ว
ซํ้าอีก  ผลท่ีได้รับไม่เป็นที่น่าพอใจนัก” 
 ตัวอย่าง ข. 
 “สุรินทร์กําลังเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นกัน  เขาท่องคําศัพท์แล้วส่งหนังสือให้เพื่อนเขา
เพ่ือนของเขาได้ทดสอบโดยการสุ่มถามคําศัพท์เขาเป็นบางคําจากคําศัพท์ท้ังหมด 
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 แม้ว่าสุรินทร์จะไม่ได้ใช้เวลามากกว่าในการเรียนรู้คําศัพท์ (และเราพิจารณาแล้วว่าเขาไม่ได้มี
ความสามารถมากกว่าชาลี)  แต่เขาได้เรียนรู้มากกว่า” 
 
 เพราะเหตุใด 
 
 เพราะเขาได้เลือก …………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกว่า  สําหรับเป้าหมายการเรียนรู้นี้ 
 
 เพ่ือท่ีจะให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ จึงมีความสําคัญที่จะต้องเลือกลักษณะ
ของกิจกรรมที่เหมาะสมด้วย 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 กระบวนการเรยีนรู้แบบต่าง ๆ จะมี 
ลําดับขั้นพ้ืนฐานเหมือนกัน  จงบอกช่ือ 
กระบวนการเรยีนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ัน 

 การทดลอง  การจํา  การฝึก 
การเลียนแบบ  การสังเกต 
การเข้าใจ 

 หน้า 
31-32 

 
 ลําดับขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการ 
เรียนรู้ใด ๆ มีอะไรบ้าง  จงบอกช่ือมาตาม 
ลําดับขั้นท่ีถูกต้อง 

 การจูงใจ  =  พยายามที่จะทําอะไร 
บางอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ 
การให้สิง่บอกกล่าว   =   สงัเกต 
บางสิ่งบางอย่าง 
กิจกรรม   =   กระทําหรือปฏิบัติ 
งานบางสิง่บางอย่าง 
สําเร็จผล   =   มีความสัมฤทธ์ิผล
ในสิ่งท่ีต้องการ 
     หากได้รับความล้มเหลวแทน 
ความสําเร็จ คนจะลืมหรือลดส่ิงหน่ึง 
สิ่งใดลงจากเดมิ 

 หน้า 
32 
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 ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างท่ีการเรียนรู้ 
จะเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้ 

    

     
 1.  ถ้าขาด....................................  1.  การจูงใจ  การให้สิ่งบอกกล่าว  

   กิจกรรม  สําเร็จผล 
 หน้า 
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 2.  ถ้าขาด.................................... 
ท่ีชัดเจนและสะดุดตา 

 2.  การจูงใจ  การให้สิ่งบอกกล่าว 
   กิจกรรม  สําเร็จผล 

  

     
 3.  ถ้าหาก.................................... 
ท่ีจะทําให้เกิดความสําเร็จผลไม่สามารถ 
ค้นพบหรือไม่สามารถเป็นไปได้ 

 3.  การจูงใจ  การให้สิ่งบอกกล่าว 
   กิจกรรม  สําเร็จผล 

  

     
 4.  ถ้ากิจกรรมไม่นําไปสู่ …………..  4.  การจูงใจ  การให้สิ่งบอกกล่าว 

   กิจกรรม  สําเร็จผล 
  

 
 จากลําดับขั้นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ จะทําให้ท่านมองเห็นจุดเริ่มต้นของโครงร่าง
บทเรียน 

 
 
 
 



บทท่ี 3 การจูงใจ 
 
 ดังที่ทราบกันแล้วว่ากระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเพียงแต่มีความประสงค์ และต้องการ 
ให้บางสิ่งบางอย่างสัมฤทธ์ิผล แรงจูงใจเป็นสิ่งชักจูงให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว พฤติกรรมจะยังคงอยู่ภายใต้
อิทธิพลของแรงจูงใจตราบเท่าท่ีภาวะความตึงเครียดถูกขจัดไป  และผลที่ได้สําเร็จตามเป้าหมายหรือ
เกิดภาวะสมดุล 
 
 ในชีวิตประจําวันของคนเราได้ถูกกระตุ้นให้ทําอะไรบางอย่างต่อเนื่องกันเกือบทั้งหมด  ดังนั้น
สิ่งหน่ึงที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ คือ บุคคลเกิดความขัดแย้ง อาจจะเป็นความขัดแย้งรอง (minor conflicts)
หรือความขัดแย้งหลัก (major conflicts) ระหว่างแรงจูงใจของตนเองกับสภาพการณ์แวดล้อม 
 
 สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากความต้องการพ้ืนฐาน เช่น ความหิว  ความกระหายหรือความต้องการ
ทางเพศ หรืออาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในสังคม เช่น การถือสิทธ์ิของตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ 
ความไม่ลงรอยกัน ตลอดจนอาจเกิดขึ้นจากความสนใจในสิ่งซ่ึงเป็นจริง เช่น มีความปรารถนาที่จะทราบ 
บางสิ่งบางอย่าง หรือสามารถท่ีจะทําอะไรบางอย่าง 
 
 แรงจงูใจก่อใหเ้กิดลักษณะสําคัญ ๆ 3 ประการคือ 
 1.  เหน่ียวนําให้เกิดกิจกรรม 
 2. ช้ีนําทิศทางการกระทํา 
 3. ให้ความสําคัญในแต่ละระดับสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน 
 
 แรงจงูใจสามารถ 
   รับรู้ได้โดยตรง 
   ชักนําโดยผ่านพฤติกรรมบางอย่าง 
 แรงจูงใจไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงแต่จะสามารถถูกชักนําได้โดยผ่านพฤติกรรมบางอย่างเท่าน้ัน 
 
 ณ จุดนี้เราจะพบกับความสลับซับซ้อนบางประการ 
 ในด้านหน่ึงแรงจูงใจของบุคคลรอบ ๆ ตัวเรามีความสําคัญมาก  ในอีกด้านหน่ึงแรงจูงใจเรา  
ไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรง แต่เกิดจากการชักนําของพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน “การชักนํา” (deduction) 
และ “การเข้าใจ” (understanding)  ของแรงจูงใจเป็นเร่ืองที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากมาก และมักก่อ 
ให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่เสมอ 
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 บางครั้งเราเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าเราไม่สามารถเข้าใจบุคคลอ่ืน  แต่ในบางคร้ังเรามีความรู้สึก
เช่ือม่ันว่าเราเข้าใจบุคคลอ่ืนได้ดีทีเดียว ในขณะที่เราอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องก็ได้ 
 
 ตัวอย่างเช่น นักท่องเท่ียวจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกายากที่จะเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผู้คนใน
แถบเอเชียจึงพอใจที่จะมีการต่อรองราคาสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือ  ในอีกฝ่ายหน่ึงนั้นเจ้าของร้าน
ดังกล่าวไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าเพราะเหตุใดชาวต่างชาติเหล่าน้ันจึงไม่ต่อรองราคาเลย  แต่จะรีบเดินหนี
ไปอย่างไม่พอใจที่สิ่งของต่าง ๆ มีราคาแพงกว่าท่ีควรจะเป็น 
 
 เราอาจประเมินแรงจูงใจของบุคคลอ่ืนผิดพลาดได้ง่าย  ทั้งน้ีเพราะเราไม่ ……………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
วัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม นิสัย ประสบการณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเขาเหล่านั้น 
 
 โดยเหตุที่เราไม่ทราบวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอ่ืน  เราจึงประเมิน
แรงจูงใจของเขาเหล่าน้ันผิดพลาดได้ง่าย 
 
 แต่ข้อความดังกล่าวน้ีจะถูกต้องเฉพาะกับชาวต่างชาติเท่านั้นหรือ  ไม่ใช่ ทุกคนต่างก็มีภูมหิลัง 
ทางสังคมของตนเอง 
 
 “คนแปลกหน้าสองคนที่กําลงัยืนรอรถไฟอยู่ใกล้กันท่ีชานชาลาสถานี” 
 
 ในขณะที่กล่าวถึงน้ีเขาทั้งสองอยู่ในสภาวะแวดล้อมเช่นเดียวกัน  แต่เม่ือพูดถึงสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมของเขาแล้วจะแตกต่างกันอย่างมาก  กิจกรรมและการรับรู้ในปัจจุบันของเขา (ได้แก่ การท่ี
เขาก้าวถอยหลังจากชานชาลาเม่ือได้ยินคําประกาศเตือน) เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยมากของสภาพสังคมที่ 
แวดล้อมเขาอยู่  ภูมิหลังทางสังคมของคนทั้งสองได้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในระหว่างท่ี 
เขาทั้งสองยังอยู่ในวัยเด็ก วัยรุ่น และช่วงเวลาที่เพ่ิงผ่านพ้นไปเม่ือไม่นานน้ี  ถ้าเราสามารถใช้รูปภาพ
แทนสภาพพ้ืนฐานทางสังคมของคนทั้งสองได้  สิ่งที่เขากระทําเหมือนกันอยู่ในขณะน้ีจะเป็นเพียงภาพ
ลาง ๆ ท่ีปรากฏอยู่กับภาพใหญ่ซ่ึงประกอบกันขึ้นไม่ชัดเจน ไม่สามารถบอกให้รู้ถึงองค์ประกอบทั้งหมด 
ของภูมิหลงัซ่ึงแตกต่างกัน 
 
 แต่ภูมิหลังทางสังคมท้ังหมดนั้นไม่สามารถสื่อความให้เห็นได้ 
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 โดยเหตุท่ี..................................................................................................................................... 
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันมาก  มันจึงเป็น............................................................................................. 
ท่ีจะเข้าใจแรงจูงใจของบุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
 
 แต่ละบุคคลมีภูมิหลังทางสังคมแตกต่างกันมาก  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าใจแรงจูงใจ 
ของบุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
 
 การจูงใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพยายามทําความเข้าใจ 
ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของนักเรียน  สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ให้มากท่ีสุด  เคยปรากฏพบว่า
ถ้าหากครูละเลยในเรื่องนี้จะทําให้เข้าใจแรงจูงใจของนักเรียนผิดไปได้ง่าย 
 
 อย่างไรก็ตามนับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับครูท่ีจะต้องรู้หลักการท่ัว ๆ ไปของการจูงใจ และสามารถ 
กําหนดวิธีการในการทําให้เกิดการจูงใจได้ตามต้องการด้วย  การอธิบายหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เราจะ
เร่ิมต้นอธิบายสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยใช้แผนภาพ เราอาจสมมุติกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมของบุคคล
ด้วยรูปสี่เหลี่ยม วัตถุ บุคคล และเหตุการณ์บางอย่างจะดึงดูดความสนใจ (attract)  แต่สิ่งดังกล่าวน้ี
บางอย่างอาจผลักความสนใจ (repellant)  ถ้าให้บุคคล  วัตถุ  หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงดึงดูดความ
สนใจของเราเป็นบวก (positive)  และใช้แทนด้วยเครื่องหมาย  +  และให้ …………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
และใช้แทนด้วยเครื่องหมาย  - 
 
 แรงดึงดูด  (attracting force) เราให้เป็น  “บวก”  และใช้แทนด้วยเครื่องหมาย  + 
 แรงผลัก  (repelling force) เราให้เป็น  “ลบ”    และใช้แทนด้วยเครื่องหมาย  - 
ได้หลายลักษณะ 
 
 สถานการณ์ขัดแย้งลักษณะท่ี 1(ประเภททีต้่องการท้ังคู)่ 
 
 “วนิดาต้องการซื้อรองเท้าใหม่คู่หนึ่ง  เธอชอบรองเท้า 3 คู่  ในจํานวนรองเท้าทั้งหมดที่เธอ
เลือกดู  แต่เธอมีเงินพอท่ีจะซ้ือได้เพียงคู่เดียว” 
 
 วนิดาจําต้องเลือกสิ่งที่ต้องการเพียงสิ่งเดียวจากจํานวนสิ่งท่ีต้องการหลาย ๆ สิ่ง  สถานการณ์ 
ท่ีขัดแย้งกันเช่นน้ีอาจเกิดขึ้นในการเรียนการสอนทางวิชาชีพได้หรือไม่  อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อยนัก 
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 “ยุทธชัย มีความตั้งใจเรียนดีและเขาชอบที่จะไปโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ  แต่เพื่อนร่วมชั้น
ไม่ชอบเขาเพราะสาเหตุน้ี  เขาต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือน  ดังนั้นเขาจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ 
ขัดแย้ง” 
  
 เราจะอธิบายแรงจูงใจที่ขัดแย้งกันในกรณีของยุทธชัย  ซึ่งทําให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวได้
อย่างไร...................................................................................................................................................... 
และ........................................................................................................................................................... 
  
 ความสนใจในเน้ือหาวิชาและความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ๆ เป็นสิง่ที่ขดัแย้งกัน 
 
 เม่ือมีแรงดึงดูดพร้อม ๆ กันสองแรงจะต้องเลือกเพียงแรงใดแรงหนึ่ง สถานการณ์ท่ีขัดแย้งกัน 
แสดงให้เห็นได้จากแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 

 
 สถานการณ์ขัดแย้งลักษณะท่ี 2 (ประเภทที่ไม่ต้องการทั้งคู่) 
 เม่ือมี  แรงผลัก  ซ่ึงไม่ต้องการสองแรงกระทําอยู่กับบุคคลคนหน่ึงในเวลาเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 สถานการณ์เช่นน้ีมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ตัวอย่างเช่น 
 
 “ทวีจําเป็นต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ  มีทางเป็นไปได้สองทางคือ การต้องครํ่าเคร่งกับตํารา 
ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเขาไม่ชอบเป็นอย่างมาก  และการสอบไม่ผ่านซ่ึงจะทําให้เขาไม่ได้เลื่อนช้ันเรียน” 
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 ทวีจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งน้ีได้อย่างไร 
 มีหนทางเลือกทางท่ีสามสําหรับเขาหรือไม่  ทางใดบ้าง 
 
 แน่นอน  มีทางเป็นไปได้อ่ืนท่ีจะหลีกเล่ียงความขัดแย้งนี้  ทวีอาจหนีเรียน  บางทีทําเป็นแกล้ง 
ไม่สบาย  หรือพยายามทุจริตในการสอบ 
 
 ประสบการณ์ท่ีมีความสําคัญมากอีกอย่างหน่ึงก็คือ 
 
 ถ้ามีแรงผลักหลาย ๆ แรงกระทําต่อบุคคลใด ๆ  เขามักจะหนีไปจากสถานการณ์น้ัน ๆ น่ันคือ 
เขา “แยกหนีออกจากเหตุการณ์”  (brakes out)  “ยุติการแสดง”  (stops playing the game) หรือ 
“หลบออกไป”  (flips out) 
 
 โดยทั่วไปเราสันนิษฐานได้ว่าวัยรุ่นหรือเด็ก ๆ ท่ีหนีออกจากบ้านหรือท่ีถูกไล่ออกจากโรงเรียน 
จะเป็นเพราะเขาไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีแรงผลักดันได้ 
 
 ในทาํนองเดียวกันนักเรยีนซ่ึงไม่ได้แสดงความสนใจใด ๆ เท่าท่ีควร  หรอืไม่ได้เอาใจใสง่านของตน 
ปราศจากการตรึกตรองสถานการณ์ท่ีเกิดแรงผลักดัน  บางที่เขาอาจพบว่ามันเป็นไปได้ยากท่ีงานจะ
บรรลุเป้าประสงค์  บางท่ีแนวทางในอนาคตยุ่งยากและมืดมนมากเกินไป 
 
 สถานการณ์ขัดแย้งซึ่งมีลักษณะที่พยายามจะหลบหนีจากการกดดันของแรงผลักสองแรง
สามารถแสดงให้เห็นได้จากแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 เราทุกคนทราบสถานการณ์ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของเราเองเท่า ๆ กับจากการจับตาดูผู้อ่ืน 
และเราทราบดีว่ามันเป็นการยากลําบากเพียงใดในการอดกล้ันต่อความย่ัวยวนเพ่ือหลบหนีออกไปจาก 
เหตุการณ์บางอย่าง จึงไม่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเลยที่เยาวชนหรือเด็ก ๆ ซ่ึงมีประสบการณ์ในชีวิต 
และพลังในการต้านทานน้อย จะตกเป็นเหย่ือของความย่ัวยวน (temptation) ได้ง่าย 
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 มีอะไรบ้างท่ีจะต้านทานสิ่งเหล่าน้ีได้  โดยทั่วไปมีแนวทาง 3 ประการดังนี ้
 
 1. ลดแรงกดดันท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงผลักเหลา่น้ีเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นการถาวร 
 2. ให้แรงกระทําในทางบวกเพ่ือให้สมดุลกัน   อย่างน้อยที่สุดเป็นส่วนหน่ึงของแรงผลักดัน 
 3. สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งจะช่วยป้องกันความพยายามที่จะหลกีเลี่ยงเหล่านี ้
 
 จากตัวอย่างต่อไปนี้แนวทางต้านทานข้อใดบ้างท่ีอาจนํามาใช้ได้ 
 
 “เพ่ือนสองคนไปเที่ยวพักร้อนด้วยกันในวันหยุด  เขาเกิดข้อโต้แย้งกันเล็กน้อย ในท่ีสุดเพ่ือน
คนหนึ่งตกลงใจดูภาพยนตร์  ส่วนอีกคนหนึ่งต้องการเข้านอนแต่หัวคํ่า  ในวันรุ่งขึ้นคนทั้งสองก็ลืม
เหตุการณ์ท่ีขัดแย้งกันเกือบหมด และเข้าใจกันดีเหมือนเดิม” 
 
 แนวทางท่ีอาจนํามาใช้ได้คือ …………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ในกรณีน้ีแนวทางเลือกในข้อท่ี 1 คือลดแรงกดดันลงช่ัวคราวได้ถูกนํามาใช้  ถ้าหากว่าคนใด 
คนหน่ึงไม่ยุติความขัดแย้งลง  ความเป็นปฏิปักษ์ก็จะทวีมากขึ้นและตึงเครียดขึ้น 
 
 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีเหตุการณ์ในลักษณะดังตัวอย่างอาจนําไปใช้กับการเรียนการสอนทางวิชาชีพ 
แน่นอน นําไปใช้ได้ 
 
 จากเหตุการณ์ข้างต้นสามารถท่ีจะนําไปปรับใช้ได้ดังน้ี 
 
 - อย่าติเตียน (criticize) นักเรียนอย่างต่อเน่ือง (น่ันคืออย่าให้บุคคลใดตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน 
  อย่างถาวร) 
 - พยายามทํางานที่ยากให้เป็นของง่ายแก่นักเรียน  โดยการเลื่อนระยะเวลาท่ีจํากัดออกไป 
  หรือโดยการให้ความช่วยเหลือเขาให้มากข้ึน 
 - พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีจะทําให้ไม่สบายมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น นักเรียนคนหน่ึง 
  ถูกหัวเราะเยาะ  หรือไม่ได้รับการเอาใจใส่จากกลุ่มเพ่ือน  ครูไม่ควรติเตียนเขาซํ้าอีกใน 
  ระหว่างการสอน 
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 ยังมีทางเลือกหลายทางที่เป็นไปได้ในการขจัดสถานการณ์ตึงเครียดในทางลบ  ที่เป็นผลให้
นักเรียนประสบความล้มเหลว 
 
 แนวทางแรกคอื  การลดแรงกดดัน 
 
 ท่านจําแนวทางที่สองได้หรือไม่ 
 
 การถ่วงดุลแรงผลักเป็นบางสว่นโดย............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
 
 การถ่วงดุลแรงผลักเป็นบางสว่นโดยใช้แรงดึงดูด 
 
 เป็นไปได้หรือไม่  เราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันท่ีเป็น 
การทําให้เกิดการถ่วงดุล 
 
 “แม้ว่าเลขานุการของสุเทพจะทํางานไม่ค่อยได้ผลมากนัก  แต่เขาก็ชอบเธอ  เพราะเธอมีความ 
สามารถในการติดต่อกับลูกค้าด้วยอัธยาศัยเป็นอย่างดี” 
 
 “โดยปกติแล้วชาญศักด์ิไม่ค่อยชอบไปโรงเรียน  แต่เขาได้เปลี่ยนทัศนคติน้ีโดยสิ้นเชิง นับต้ังแต่ 
เขามีครูคนใหม่ซ่ึงเขาช่ืนชมเป็นอย่างมาก” 
 
 “เด็กชายประวิทย์ไม่ชอบทานอาหารผัก  แต่เขาต้องการขนมหวานซึ่งจะได้รับภายหลัง
รับประทานอาหารแล้ว  เขาจึงจําใจรับประทานอาหารผักนั้น” 
  
 ครูผู้สอนจะสามารถทําอะไรได้บ้าง 
 
 เขาสามารถท่ีจะ 
   สัญญาว่าจะให้รางวัลสําหรับผู้ที่กระทําดี 
   ส่งเสริมนักเรียนโดยการยกย่อง ชมเชย ผู้ท่ีกระทําดี 
   ทําให้เน้ือหาการเรียนเป็นท่ีน่าสนใจ และทําให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นจากเดิม โดยใช้วิธี 
   การสอนท่ีมีประสทิธิภาพ 
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 ครูอาจต้องรับภาระในการจัดหารางวัลให้นักเรียน  แต่เขาสามารถท่ีจะ 
 - ส่งเสริมนักเรียนโดยการยกย่องชมเชยและให้กําลังใจผู้ท่ีกระทําดี 
 - ทําให้เน้ือหาการเรียนเป็นท่ีน่าสนใจ และทําให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นจากเดิม  โดยใช้วิธีการสอน 
  ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “ณรงค์เรียนวิชาทฤษฎีช่างอ่อนมาก  เขาเบ่ือหน่ายการเรียน  เขาเรียนไม่ค่อยเข้าใจและทํา
แบบฝึกหัดผิดหลายข้อ  การตักเตือนของครูไม่ช่วยให้เขามีผลดีขึ้น  แต่ในวิชาปฏิบัติณรงค์กลับทําได้ดี
เขามีความกระตือรือล้นในการทํางาน  เขาชอบปฏิบัติงาน  เขาทํางานได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยํา” 
 
 ในกรณีเช่นน้ีครูจะแก้ปัญหาได้อย่างไร 
 (จงพิจารณาดู  ถ้าหากเป็นท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร  แล้วจึงอ่านต่อไป) 
 
 ครูอาจใช้ความสามารถด้านปฏิบัติซ่ึงปรากฏผลดีของณรงค์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การเรียนทฤษฎีช่างของเขา จะทําได้อย่างไร  โดยการยกย่องชมเชยความสามารถในด้านปฏิบัติ และ 
ทําให้เขาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างการปฏิบัติกับเนื้อหาทางทฤษฎี  เม่ือณรงค์ประจักษ์ 
ความจริงว่าความรู้ด้านทฤษฎี สามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  จะทําให้เขาเพิ่ม
ความสนใจวิชาทฤษฎีช่างมากข้ึน 
 ด้วยเหตุน้ี 
 สถานการณ์ตึงเครียดในทางลบสามารถใช้เป็นเหตุผลได้ว่า  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงขาดความ 
สนใจในงานของเขา และพยายามจะหลีกเลี่ยงการเรียน พยายามสร้างปัญหาต่าง ๆ เช่น การทําเสียงดัง 
ประท้วงการรบกวนต่าง ๆ การก่อความวุ่นวายหรือการทําเป็นไม่รับรู้สิ่งใด ๆ 
 
 มีแนวทางป้องกันปฏิกริิยาดังกล่าวอยู่ 2 ประการ ดังนี ้
 1. โดยการ.................................................................................................................................. 
  แรงกดดันลงช่ัวคราว 
 2. โดยการทําให้เกิด................................................................................................................... 
  เพ่ือถ่วงดุลกับแรงผลักทางลบ 
 
 1. โดยการลดแรงกดดันลงช่ัวคราว 
 2. โดยการทําให้เกิดแรงดึงดูดทางบวกเพ่ือถ่วงดุลกับแรงผลักทางลบ 



47 
 

 โดยหลักการแล้วยังมีแนวทางอื่นอีกที่จะป้องกันนักเรียนหลบหนีออกไปจากสถานการณ์  
ตึงเครียดในทางลบ เช่น การสร้างแรงกดดันภายนอก การลงโทษ อย่างไรก็ตามครูไม่มีสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี 
อยู่ในมือ  สิ่งท่ีเขาทําได้ก็คือจูงใจนักเรียนและส่งเสริมการจูงใจของเขาโดยครูเพียงแต่ 
 
 - ระมัดระวังที่จะไม่ก่อให้เกิดความกดดันมากนัก  ตัวอย่างเช่น การติเตียนนักเรียนบ่อยจน 
  เกินไป จะสร้างความเครียดให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม และก่อให้เกิดความล้มเหลว เป็นต้น 
 - เสริมสร้างความพยายามในทางบวกใด ๆ ของนักเรียนให้สูงขึ้น  เพ่ือให้เขามีความต่ืนตัวและ 
  สนใจในเนื้อหาวิชา  และพยายามทําให้เขาประสบผลสําเรจ็ในการเรียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ 
  มากได้ 
 
 จะดําเนินการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร  ในภาคสองจะได้อธิบายความเป็นไปได้และวิธีการอย่าง
ละเอียด 
 
 เราเรียกโครงสร้างของแรงจูงใจซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันเหล่านี้ว่า  “การจูงใจ” และได้อธิบาย
เหตุการณ์ดังกล่าวในลักษณะของ  “สนามความเครียด”  (field of stress) ซึ่งมีแรงลักษณะต่าง ๆ 
กระทําอยู่ 
 
 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ 2 ลักษณะซ่ึงแตกต่างกันคือ 
 
 
 
 
 
 แรงดึงดูด (ในทางบวก)  สองแรง  ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะเลอืก 
 
 
 
 
 แรงดึงดูด (ในทางลบ)  สองแรง  ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะจะเกิดการแยกหนีออกจาก
เหตุการณ์ 
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 ทางท่ีเป็นไปได้  ลักษณะที่ 3  ก็คือ 
 แรงดึงดูดและแรงผลักทีก่ําลงักระทําไปในทิศทางเดียวกนั 
 
    
 
 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 บิดามารดาได้ให้สัญญากับบุตรชายว่าจะเพ่ิมเงินค่าขนมให้  ถ้าเขาสอบได้คะแนนดี บุตรชาย 
ไม่ค่อยจะมีความสนใจในการเรียนเท่าใดนัก แต่เน่ืองจากบิดามารดาได้ให้สัญญาว่าจะเพ่ิมเงินให้มากข้ึน 
 
 เขาจะเลือกทางใด 
    เรียนหนังสือ  (A -)  เพ่ือท่ีจะให้บรรลุจุดหมาย  (B +)  โดยได้คะแนนดี 
    ไม่เรียนหนังสือ  น่ันคือหลีกเลี่ยง  (A -)  และพยายามท่ีจะบรรลจุุดหมาย  (B +) 
    โดยการทุจริตในการสอบ เช่น ลอกข้อสอบจากเพ่ือน 
 
 มันเป็นไปได้ท้ังสองทาง  และประเด็นนี้ช้ีให้เห็นปัญหาของการจูงใจโดยการให้รางวัล ซ่ึงนําไป 
สู่การพยายามทุจริต 
 
 อย่างไรก็ตามสิ่งทั้งหลายที่นําไปสู่ความพยายามที่จะบรรลุเป้าประสงค์ในแนวทางที่เป็นไป
ได้ง่ายที่สุด เช่น เรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญอย่างแท้จริงแต่เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงการเรียนรู้ในลักษณะน้ี 
ทุกสิ่งทุกอย่างจะลืมได้รวดเร็วในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ ภายหลังการสอน 
 
 การยกย่อง  (โดยการให้รางวัล)  และการลงโทษ  เป็นวิธีการปกติธรรมดาในการเรียนการสอน 
มันมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรอืไม่มีคุณค่าเลยสําหรับครูผู้สอนในปัจจุบัน 
 
 ครูจะไม่ใช้การลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้รางวัลเมื่อเรียนได้คะแนนดี  แม้ว่าถ้าเขาจะใช้
วิธีการท้ังสองวิธีก็อาจจะให้ผลในทางลบได้ 
 
 การลงโทษอาจทําให้เกิดความก้าวร้าว  จะเป็นปฏิปักษ์ต่อการเรียนและเน้ือหาวิชาทําให้เกิด
ความขัดแย้งได้ง่าย  ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดความสนใจในเน้ือหาวิชาหรือบทเรียนน้ัน ๆ 

A- B+ 
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 แต่ครูจะจูงใจนักเรียนได้อย่างไร  ถ้าเขาไม่สามารถใช้ท้ังวิธีการให้รางวัลและการลงโทษ 
 
 เราได้จําแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการจูงใจท้ังสองลักษณะแล้ว (โปรดดูหน้า 34) 
 
 การจูงใจทางอ้อม (Indirect motivation) 
 การจูงใจทางอ้อมอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “การจูงใจทุติยภูมิ”  “(secondary motivation) 
การเรียนรู้จะใช้เป็นสิ่งที่มีความหมายรองลงไป  บางคนต้องการเรียนรู้เพราะมีความสนใจในสิ่งนั้น ๆ 
แต่เรียนรู้เพราะต้องการใบรับรองแสดงคุณวุฒิเพ่ือใช้ประกอบในการดํารงชีวิตของเขา  หรืออาจเป็น
เพราะไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนดูถูกว่าโง่เขลาหรือไม่มีความรู้  บางคนต้องการให้เป็นท่ียอมรับในหมู่เพ่ือนฝูง 
หรือจากครู 
 
 การจูงใจทางตรง (Direct motivation) 
 การจูงใจทางตรงอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  “การจูงใจปฐมภูมิ”  (primary motivation) คนที่ 
ทํางาน ทําการบ้าน ฝึกปฏิบัติ  คิดเกี่ยวกับปัญหาที่ได้ถกเถียงกัน  เพราะเขามีความสนใจในเน้ือหาวิชา 
เขามีความพอใจท่ีมีจุดมุ่งหมาย  มีผลงาน  และประสบผลสาํเร็จตามท่ีต้ังไว้ 
 
 บ่อยครั้งที่การจูงใจทางตรงและการจูงใจทางอ้อมมีความเก่ียวพันซ่ึงกันและกัน  ตัวอย่างเช่น
คนอาจมีความสนใจในเร่ืองบางสิ่งบางอย่าง  ขณะเดียวกันอาจจะทํางานเพ่ือให้ได้คะแนนดีด้วย 
 
 การให้รางวัลและการลงโทษทําให้เกิด 
    การจูงใจทางตรง 
    การจูงใจทางอ้อม 
 
 การให้รางวัลและการลงโทษทําให้เกิดการจูงใจทางอ้อมเท่าน้ัน 
 
 การจูงใจทางอ้อมในการเรียนรู้หมายถึง 
 คนเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์บางประการ 
 
 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้หมายถึง 
 คนเรียนรู้เพราะสนใจในเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ 
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 การจูงใจทางอ้อมสามารถใช้ได้ผล  แต่มันก็อาจมีผลลัพธ์บางประการท่ีไม่พึงปรารถนา 
 
 การจูงใจทางตรงสามารถใช้ได้ผลมากกว่า  แต่มันจะสัมฤทธ์ิผลได้น้ันจะต้องปราศจากการลงโทษ 
หรือการให้รางวัล 
 
 เพราะเหตุใดการจูงใจทางตรงจึงสามารถใช้ได้ผลมากกว่าการจูงใจทางอ้อม 
 
 เราทุกคนมีความพอใจที่จะทํางานเพ่ือบางสิ่งบางอย่าง  เราถูกจูงใจทางตรงถ้าหากความพยายาม
น้ันจะได้รับความพึงพอใจ โดยทันทีทันใด 
 
 ถ้าเราสังเกตดูทารกแรกเกิด  เราจะสังเกตเห็นพฤติกรรมซึ่งมีความมุ่งหมาย  ตัวอย่างเช่น
การดูดนม  พฤติกรรมท่ีมีความมุ่งหมายน้ีเป็นสิ่งที่มีมาแต่กําเนิดและเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้สึกตัว หรือเกิด 
ขึ้นได้ตามสัญชาตญาณ  พฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมองดูเหมือนไร้ความมุ่งหมาย เช่น การถีบเท้าไปมาหรือทํา
เสียงอ้อแอ้ในลําคอ  แท้จริงแล้วจะเป็นไปตามความมุ่งหมายภายในของการออกกําลัง  และพยายาม
ทดสอบความสามารถของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เราจะสังเกตเห็นพฤติกรรมอย่างท่ีเด็กเล็ก ๆ กระทํา 
โดยรู้สึกตัวและมีความมุ่งหมาย เช่น เด็กจะมีความพึงพอใจอย่างมากที่ได้ขว้างของเล่นออกนอกเปล
ของตนอย่างซํ้า ๆ ซาก ๆ ถ้าเป้าประสงค์ของการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จ เราจะพบว่าเขามีความสุข
และมีความพึงพอใจ  ถ้าหากว่าพฤติกรรมของเขาถูกขัดขวางหรือความสนใจนั้นไม่ถูกชักจูงให้ไปสนใจ
เป้าประสงค์อ่ืนโดยเร็วปฏิกิริยาซ่ึงแสดงความไม่พอใจจะเกิดขึ้นทันที โดยเด็กจะเริ่มร้องงอแง 
 
 การท่ีเด็กมีปฏิกิริยาในลักษณะนี้แสดงว่าการกระทําน้ันเป็นท่ีพึงพอใจ และนั่นเป็นการป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการกระทําท่ีแสดงความไม่พอใจหรือแสดงความกา้วร้าว 
 
 พฤติกรรมที่คล้ายกันน้ีสามารถสังเกตเห็นได้ในกรณีของเด็กวัยรุ่นและผูใ้หญ่ได้หรือไม่ 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 นักไต่เขาบางคนมุ่งมั่นที่จะพิชิตยอดเขาสูง ๆ โดยการไต่ข้ามบริเวณที่สูงชันและเต็มไปด้วย
อันตรายอย่างที่สุด แม้ว่าเขาจะสามารถใช้เส้นทางอื่นที่ง่ายกว่าทางด้านหลังของเทือกเขา หรือแม้กระทั่ง 
ใช้กระเช้าเลื่อนก็ตาม เขาทําเช่นน้ันเพราะเขาต้องการที่จะทําเพราะเขาสนุกสนานกับการได้ออกกําลัง
และเพราะเขาต้องการท่ีจะเรียนรู้และต้องการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของเขาด้วยเช่นกัน 
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 ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ชอบที่จะทําอะไรบางอย่าง  ถ้าจุดมุ่งหมายของการกระทําเหล่านั้นเขา 
ได้ต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะตัวของเขาเอง  ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างท่ีการกระทาํเช่นน้ันจะกลายเป็นภาระหนัก 
(burden) และทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
 
 เราจะลองพิจารณาตัวอย่างเก่ียวกับเด็กอีกครั้ง  เด็กนําของเล่นที่เป็นแท่งไม้มาวางซ้อนต่อ ๆ
กันขึ้นไป  เขามีความสนุกสนานที่ได้ซ้อนแท่งไม้ได้สูง ๆ  เมื่อเขาเปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นและ
มารดาบอกให้เขานําแท่งไม้เหล่านั้นกลับไปเก็บในกล่องก่อน เด็กจะมีปฏิกิริยาแสดงความไม่พอใจ  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่มารดาต้องการสอนบุตรนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เด็กไม่ได้กําหนดขึ้นด้วย
ตนเอง ในกรณีเช่นน้ีมารดาควรจะมีความอดทนสักเล็กน้อย และในที่สุดเด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้และเก็บ
ของเล่นให้เป็นระเบียบตามที่มารดาต้องการ 
 
 แต่มันก็เป็นการยากที่เด็กจะรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่า ๆ กับความอยากจะเล่น ความ 
พยายามหรือการกระทําน้ีจะกลายเป็นภาระหนักถ้าจุดมุ่งหมายน้ันถูกกําหนดหรือสั่งโดยบุคคลอ่ืน 
 
 เพราะเหตุใดเด็กจึงยอมรบัภาระน้ี 
 
 เขาจะต้องทําตามจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างไปนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือหลีกเลี่ยงลักษณะ 
ท่ีไม่ได้รับความสนใจ  และมันอาจทําให้เขาม่ันใจว่าจะได้รับรางวัลในครัง้น้ี หรือคร้ังต่อไป 
 
 จงเติมคําลงในช่องว่าง 
 ถ้าหากจุดมุ่งหมายถูกกําหนดด้วยตนเอง  การกระทําน้ัน …………………………………………..……… 
....................................…………................................................................................................................... 
ถ้าจุดมุ่งหมาย............................................................................................................................................ 
ความพยายามหรือการกระทํานั้นจะรู้สึกคล้ายกับได้รับภาระหนัก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้โดยทางอ้อม
แต่เพียงอย่างเดียว..................................................................................................................................... 
จึงจะสัมฤทธ์ิผลได้ 
 
 ถ้าหากจุดมุ่งหมายถูกกําหนดด้วยตนเอง  การกระทํานั้นจะทําด้วยความเต็มใจ ถ้าจุดมุ่งหมาย 
ถูกกําหนดโดยผู้อ่ืน  ความพยายามหรือการกระทํานั้นจะกลายเป็นภาระหนัก  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับได้โดย 
ทางอ้อมแต่เพียงอย่างเดียว  จุดมุ่งหมายน้ันจึงจะสัมฤทธ์ิผล 
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 ความพยายามที่จะ กําหนดจุดมุ่งหมายด้วยตนเอง เรียกได้ว่าเป็น การจูงใจทางตรง (direct 
motivation) 
 ความพยายามที่จะ กําหนดจุดมุ่งหมายโดยผู้อื่น เรียกได้ว่าเป็น การจูงใจทางอ้อม (indirect 
motivation) 
 
 จากความสัมพันธ์ดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่า  เพราะเหตุใดการจูงใจทางตรงจึงมีประสิทธิภาพและ
มีความแน่นอนกว่าการจูงใจทางอ้อม 
 
 ครูจะช่วยนักเรียนสร้างการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ได้อย่างไร 
 
 นักเรียนคนหน่ึงเลือกเรียนช่างในสาขาหนึ่งเน่ืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น เพราะคําแนะนํา 
ของบิดา มารดา เพราะเขาคิดว่าความรู้ในสาขาน้ันเขาจะนําไปประกอบอาชีพได้  เพราะผู้ท่ีจบในสาขา 
น้ันหางานง่าย และเพราะเขาชอบสาขาที่เรียนนั้นด้วย 
 
 ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าการเลือกสาขาช่างท่ีเรียนของนักเรียนผู้นี้เป็นผลมาจากอิทธิพลท้ังของ 
แรงจูงใจ..................................................................................................................................................... 
และแรงจงูใจ.............................................................................................................................................. 
 
 การเลือกสาขาช่างที่เรียนดังกล่าวเป็นผลมาจากอิทธิพลแรงจูงใจทางตรงและแรงจูงใจทางอ้อม 
 
 เราสามารถสันนิษฐานได้อีกว่านักเรียนคนน้ีเลือกเรียนสาขาช่างดังกล่าวเพราะเขาได้รับแรงจูงใจ 
ทางตรงเป็นส่วนใหญ่  เพราะเขามีความสนใจในสาขาช่างน้ีและต้องการเรยีนเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ 
 
 ในเรื่องของงานหรือการเรียนการสอนทางวิชาชีพนั้น  บางครั้งเงื่อนไขหลาย ๆ อย่างจะเป็น
อุปสรรคต่อการทําให้เกิดการจูงใจทางตรงเกิดการทําลายหรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาที่ดี  ดังน้ันครู
จะต้องรู้เงื่อนไขน้ีและขจัดมันออกไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพียงสิ่งนี้ครูจะหวังได้ว่าการจูงใจทางตรง
ของนักเรียนเท่านั้นท่ีจะช่วยทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 
 อุปสรรคประการแรกสําหรับการจูงใจทางตรงคือ 
 นักเรียนมักไม่ทราบว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไร 
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 ในอดีตมีคํากล่าวกันว่า  “ช่วงเวลาของการไปศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปออกคําสั่ง 
กับใคร  ช่างฝึกหัดหรือนักเรียนก็คือเด็กรับใช้งานทุกอย่าง หรือเป็นลูกมือของช่างฝีมือท่ีต้องทํางานซ่ึง
น่าเบ่ือ ทําความสะอาดโรงเรียน  ทํางานรับใช้อ่ืน ๆ  และการฝึกอบรมจะควบคู่ไปกับการทํางานต่าง ๆ 
ดังกล่าว ในปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีได้ผ่านพ้นไปแล้ว  ในโรงงานขนาดใหญ่  ในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  และในศูนย์ฝึกวิชาชีพเทคนิค  ที่ได้ตระหนักถึงการกําหนด
เป้าประสงค์ของการฝึกหัดไว้เป็นเรื่องสําคัญ  นักเรียนได้ทราบอย่างกว้าง ๆ แล้วว่าเขาจะสามารถเรียนรู้
อะไรบ้างแต่พวกเขาเหล่าน้ีได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนในรายละเอียดหรือไม่ 
 
 บ่อยคร้ังทีเดียวที่ไม่ทราบ  นักเรียนมักตกอยู่ในฐานะท่ีต้องรอดูไปเรื่อย ๆ หรือยอมให้ “เป็น
เรื่องของเบ้ืองบน”  ท่ีได้กําหนดไว้ 
 
 สถานการณ์เช่นที่กล่าวนี้ไม่ได้เป็นการสร้างแรงจูงใจ  แต่มันเป็นอุปสรรคต่อความสนใจใน
เนื้อหาวิชาและบ่ันทอนหรือทําลายความต้ังใจ  ความสนใจต่าง ๆ ท่ีนักเรียนเคยคาดไว้  ด้วยเหตุน้ีแผน 
การเรียนจะต้องให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจในรายละเอียด 
 
 ในทุก ๆ ช่วงของการเรียนรู้จะต้อง  กําหนดจุดประสงค์การเรียนให้ชัดเจน   นักเรียนจะต้อง 
ทราบว่าในทุก ๆ ช่วงของการเรียนรู้เขาจะต้องทําอะไรบ้างจึงจะครบถ้วนตามจุดประสงค ์
 
 การจูงใจทางตรงจะเกิดขึ้นได้ถ้านักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ................................ 
และ............................................................................................................................................................ 
ในทุก ๆ ช่วงของการเรียน 
 
 การจูงใจทางตรงจะเกิดขึ้นได้ถ้านักเรียนทราบล่วงหน้าเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ จุดประสงค์และงาน 
ท่ีจะต้องปฏิบัติในทุก ๆ ช่วงของการเรียน 
 
 ดังนั้น  แผนการเรียน  ท่ีชัดเจนจึงเป็นสิง่สําคัญ 
 
 ถ้าแผนการเรียนเหล่าน้ีมีท้ังจุดประสงค์และงานที่จะต้องปฏิบัติครบถ้วน (ท้ังความรู้และทักษะ 
ที่ต้องการ)  นักเรียนจะเห็นภาพที่ชัดเจนของขอบข่ายงานซึ่งเขามีอิสระที่จะดําเนินการในขอบข่ายน้ี
จากประเด็นดังกล่าวเราจะพบกับอุปสรรค ประการที่สองของการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ นั่นคือ
นักเรียนตัดสินใจได้ในขอบเขตจํากัด 
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 ตราบใดที่นักเรียนยังถูกละเลยให้ไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่ชัดเจนในระหว่างการเรียนและการฝึก 
ปฏิบัติต่าง ๆ เขาก็จะเพียงแต่รับคําสอนของครูแต่เพียงอย่างเดียว  สิ่งที่เขาทําไปนั้นมันเกือบจะไม่รู้
อะไรในอนาคต นอกจากสิ่งที่ครูสั่งให้ทํา  ผู้ท่ีได้รับการปฏิบัติในลักษณะน้ีซ่ึงไม่มีแนวคิดหรือแนวทาง
ปฏิบัติเป็นของตนเองเลย  จะไม่เคยได้รับความพึงพอใจในการทํางาน 
 
 แต่ครูทุกคนสามารถจัดเตรียมให้นักเรียนมีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเองได้บ้างหรือไม่ 
 
 แน่นอนมันเป็นเรื่องยาก การตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางในการเสาะหาทักษะและความรู้ที่จําเป็น
ย่อมเป็นเรื่องยากสําหรับนักเรียน  แต่เขาสามารถทําได้  ตัวอย่างเช่น  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเวลาและความเข้มข้นของการเรียนของพวกเขา 
 
 การบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใด ๆ โดยอ้างเหตุผลเพ่ือความมีระเบียบวินัย โดยไม่มีการช้ีแจง
ให้เป็นที่พอใจน้ันทําให้เกิดการ 
 
   บ่ันทอน (disturbs) 
   ส่งเสริม (support) 
การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
 
 การบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใด ๆ โดยอ้างเหตุผลเพ่ือความมีระเบียบวินัย โดยไม่มีการช้ีแจง
ให้เป็นที่พอใจน้ันทําให้เกิดการบ่ันทอนการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
 
 อย่างไรก็ตามการจูงใจ  ทางตรง  ในการเรียนรู้จะได้รับการ  ส่งเสริม  อย่างได้ผลดีขึ้นถ้าหาก 
นักเรียนมี  โอกาส  ตัดสินใจ  ด้วยตัวของเขาเอง  ให้มากท่ีสุด ภายใต้ขอบเขตจํากัดท่ีจําเป็น นักเรียน 
ควรได้รับอนุญาตให้กําหนดจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนของเขาเองนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายที่จะมีผลต่อกลุ่ม
ของเขา 
 
 ยังมีอุปสรรคอ่ืนใดอีกหรือไม่สําหรับการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
 
 “แบบฝึกหัดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น  ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญจะสามารถประเมินคุณค่าได้
หรือไม่” 
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 ความไม่แน่นอนในการประเมินตนเองและความกลัวต่อการออมชอม และความอายต่อการ
ประเมินของครู จะกีดกันการจูงใจทางตรงและข้อเท็จจริงในการเรียนรู้ 
 
 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้จะได้รับการส่งเสริมโดยการให้นักเรียนทราบ  เกณฑ์การ
ประเมินผล (assessment criteria) สําหรับงานของเขาอย่างแน่ชัด  การที่ไม่ทราบเกณฑ์ดังกล่าว
จะเป็นอุปสรรคต่อการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
 
 เกณฑ์การประเมินผลเหล่านี้ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับ …………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ถ้าหากว่าในแต่ละช่วงของการเรียนมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมในหลักสูตร และ
แบบฝึกหัดต่าง ๆ ที่เป็นไปตามลําดับขั้น  รวมท้ังเกณฑ์การประเมินผล (ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ของค่าพิกัด 
ความเผื่อที่ยอมได้) นักเรียนก็จะอยู่ในฐานะท่ีพอจะประเมินผลงานของเขาได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 
 ถ้าเขาเคยทําแบบฝึกหัดแต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  เขาก็จะยอมรับผลนั้นด้วยตัวเขาเอง  และ
แม้บางครั้งอาจจะตรวจแก้ด้วยตนเองด้วย หรือหากมิได้ตรวจแก้อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการง่าย สําหรับ 
นักเรียนท่ีจะไม่ทําผิดอีกครั้ง  ถ้าเขาได้พบกับสิ่งนี้มาก่อน 
 
 แต่การประเมินผลตนเองก็เป็นประโยชน์ในกรณีอ่ืนด้วย  โดยมันจะช่วยให้นักเรียนเห็นความ 
สําเร็จผลของงานของตนได้ง่ายขึ้นทําให้เขาทํางานได้ก้าวหน้าขึ้น  เขาสามารถเห็นผลของมันโดยตรง
จากความสําเร็จของผลงานท่ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวัดผลของครู  ซ่ึงในกรณีน้ีส่วนใหญ่แล้วจะไม่เข้มข้น
หรือทั่วถึงเพียงพอ 
 
 เงื่อนไขประการหนึ่งของการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้คือ 
นักเรียนสามารถ........................................................................................................................................ 
ด้วยตนเองโดยใช้....................................................................................................................................... 
 
 เงื่อนไขประการหนึ่งของการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ก็คือ นักเรียนมีโอกาสท่ีจะประเมินผล
งานของเขาด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลท่ีต้ังไว้ 
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 อุปสรรคของการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ก็คือ นักเรียนได้ต้ังหรือกําหนดจุดมุ่งหมายไว้ไม่ถูกต้อง 
 
 หลักการนีค้ล้ายกับหลักการทางทหารที่เราจะต้องพิจารณาแนวทางอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเป็นไปได้เพ่ือ 
ให้ประสบผลสําเร็จให้มากท่ีสุด 
 
 อย่างไรก็ตามการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้และถาวรอาจจะเป็นไปได้ ถ้าจุดมุ่งหมายนั้นเป็น
สิ่งท่ีถูกต้องตามสภาพท่ีเป็นจริง  บุคคลใดซ่ึงมีความทะเยอทะยานต้ังจุดมุ่งหมายไว้สูงเกินไปจะรู้สึก
ท้อแท้ถ้าประสบกับความล้มเหลว  ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง เป็นวัฏจักรไป  กล่าวคือ ความล้มเหลวจาก 
การต้ังจุดมุ่งหมายสูงเกินไป ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ยินดีและเกิดปมด้อย  บุคคลซ่ึงไม่ประสบผลสําเร็จ
จะพยายามต่อสู้เพ่ือเอาชนะ  โดยต้ังจุดมุ่งหมายให้สูงมากย่ิงขึ้นต่อไปอีก  ผลจากความผิดหวังก็จะทวี
ย่ิงขึ้น จะไม่นําไปสู่การประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริงของตนเอง กระบวนการฉ้อฉลตนเองและแม้กระท่ัง
จุดมุ่งหมายในการลงโทษตนเองจะดําเนินไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังไม่สามารถจะทนอยู่ในภาวะตึงเครียดได้
ต่อไปอีกและจะทําให้เกิดความพยายามท่ีจะหลบหลกีออกไปจากกิจกรรมน้ัน 
 
 บุคคลใดบ้างท่ีค่อนข้างจะต้ังจุดมุ่งหมายไว้สูงเป็นพิเศษ 
   บุคคลที่ไม่มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
   บุคคลซ่ึงเคยประสบผลสําเรจ็และมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 
 บุคคลซ่ึงยังเยาว์และไม่มี ความเช่ือม่ันในตนเอง ค่อนข้างจะต้ังจุดมุ่งหมายของตนไว้สูงเป็นพิเศษ 
บุคคลซ่ึงเคยประสบผลสําเร็จและมีความเช่ือม่ันในตนเอง มักจะต้ังจุดมุ่งหมายของคนไว้ใกล้เคียงความ 
เป็นจรงิ 
 
 นี่คือความยุ่งยากอย่างหน่ึงของครู  กล่าวคือ 
 
 ในด้านหน่ึงครูต้องการส่งเสริมการจูงใจในการเรียนรู้  โดยการอนุญาตให้นักเรียนมีส่วนร่วม
อย่างอิสระเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการต้ังเป้าประสงค์ของพวกเขา  แต่ในอีกด้านหน่ึงก็อาจจะเป็นอันตราย 
เพราะพวกเขาอาจต้ังเป้าประสงค์สูงเกินไป  และอาจจะต้องประสบความผิดหวังเม่ือเกิดความล้มเหลว 
เพราะฉะน้ันจึงเป็นโอกาสอีกครั้งท่ีครูจะต้องช้ีนํานักเรียนท่ียังไม่มีความเช่ือม่ันในตนเอง  เพ่ือให้บรรล ุ
เป้าประสงค์บางส่วนได้โดยง่ายมากย่ิงขึ้น 
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 นักเรียนอาจกระทําผิดได้สองประการในการต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ของเขาด้วยตนเอง น่ันคือ 
เขาอาจต้ังเป้าประสงค์การเรียนรู้สูงเกินไป  แต่เขาก็อาจต้ังเป้าประสงค์ไว้………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับความรู้และสติปัญญาของเขาเอง 
 
 นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมในการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้  ถ้าเขามีส่วนร่วมในการตั้ง
เป้าประสงค์นั้นด้วยตัวเขาเอง 
 
 เขาอาจกระทําสิ่งท่ีผิดพลาดได้สองประการซึ่งจะมีผลต่อการจูงใจในการเรียนรู้ 
 
 -  ต้ังเป้าประสงคไ์ว้สูงเกินไป 
 - ต้ังเป้าประสงคไ์ว้ตํ่าเกินไปในส่วนท่ีเกี่ยวกับทักษะและความรู้ของนักเรียน 
 
 ในทุก ๆ กลุ่มจะมีนักเรียนซ่ึงปฏิบัติงานได้ประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ก่อน 
คนอ่ืน ๆ  ถ้าเขาปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในขอบเขตหรือภายในกรอบของโปรแกรมการเรียนการสอน 
ท่ีวางไว้แล้ว  ความแตกต่างของระยะเวลาในการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนจะต้องนํามาพิจารณาด้วย 
 
 ในกรณีเช่นนี้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีแรงจูงใจมากกว่าเหล่านั้น จะต้องได้รับ
จุดมุ่งหมายเพ่ือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมภายในช่วงเวลาของการฝึกไปตามลําดับ  ครูควรมีแบบฝึกหัดเพ่ือใช้ 
เสริมให้แก่นักเรียนในกรณีดังกล่าว  นักเรียนเหล่านั้นจะมีโอกาสใช้ทักษะและความรู้ที่เขาได้รับมาให้
เป็นประโยชน์  ในการประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงานที่ตรงกับความสนใจของเขา  อาจเป็นช้ินงานบางอย่าง 
ซ่ึงสวยงามหรือจะเป็นประโยชน์ท่ีเขาสามารถนํากลับไปบ้านได้ 
 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า 
 การจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยปกติจะประกอบด้วย แรงจูงใจ………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
และแรงจูงใจ............................................................................................................................................. 
 
 การเรียนรู้ของนักเรียนโดยปกติจะประกอบด้วย แรงจูงใจทางตรงและแรงจูงใจทางอ้อมในการ 
เรียนรู้ 
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 ตัวอย่างของ  แรงจูงใจทางอ้อม  ได้แก่ 
 ความพยายามที่จะให้มีการรับรองเป็นการส่วนตัว  ความปรารถนาที่จะสอบได้ ความต้องการ 
ท่ีจะได้รับรางวัล  ความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ 
 
 ตัวอย่างของ  แรงจูงใจทางตรง  ได้แก่ 
 
 ความสนใจในเนื้อหาวิชา  ความตระหนักในผลสําเร็จซ่ึงจะได้รับเม่ือตนเองมีความเข้าใจหรือมี 
ความสนใจอย่างมากต่อบางสิ่งบางอย่าง 
 
 การเรียนการสอนทางวิชาชีพน้ันการจูงใจทางตรงในการเรยีนรู้สามารถกระทําได้โดย 
 - การบอกให้นักเรียนทราบก่อนว่ามีสิ่งใดอยู่เบ้ืองหน้าเขา เช่น ให้เขาทราบจุดประสงค์ของ 
  การเรียนรู้ในรายละเอียดเอง ………………………………………………………………………………………. 
  ................................................................................................................................................. 
  จนเป็นท่ีเข้าใจกระจ่าง 
 - ยินยอมให้เขามีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เช่น การกําหนด 
  ................................................................................................................................................. 
  บางส่วนด้วยตัวเขาเอง 
 - กําหนดเกณฑ์ประเมินผลซ่ึงเขาสามารถจะ …………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................................. 
 - ป้องกันไม่ให้เขาต้ังจุดมุ่งหมายซ่ึง ………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................................. 
 
 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้กระทําได้โดย 
 - บอกรายละเอียดของโปรแกรมการเรียน 
 - ความเป็นไปได้ในการกําหนดบางส่วนของรายการจุดประสงค์ด้วยตนเอง 
 - กําหนดเกณฑ์ประเมินผลซ่ึงจะทําให้สะดวกต่อการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนด้วย 
  ตนเอง 
 - ป้องกันการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นไปตามสภาพที่เป็นจริง 
 
 
 



59 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 เพราะเหตุจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าใจ 
แรงจูงใจของบุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

 บุคคลแต่ละคนมีภูมิหลังทางสังคม 
และภูมิหลังทางจิตวิทยาแตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะประเมิน 
แรงจูงใจของแต่ละบุคคล 

 หน้า 
41 

     
 การให้รางวัลโดยสัญญาว่าจะต้อง 
กระทําอย่างใดอย่างหน่ึงให้สาํเร็จ จะก่อให้ 
เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อะไรบ้าง 

 จะก่อให้เกิดความปรารถนาที่จะ 
ได้รับรางวัลให้ง่ายที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ 
แม้กระท่ังด้วยวิธีฉ้อฉล 

 หน้า 
48 

     
 การจูงใจทางอ้อมในการเรียนรู้ 
(การจูงใจทุติยภูมิ)  หมายถึงอะไรบ้าง 

 การเรียนรู้จะถกูกําหนดเป็นเรื่องรอง 
ตัวอย่างเช่น เรียนเพ่ือให้มีเกียรติใน 
สังคม มีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้นหรือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 

 หน้า 
49 

     
 วิธีใดเป็นการจูงใจในการเรียนรู้ท่ีดี 
ท่ีสุด 

 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้  เม่ือ 
เน้ือหาในการเรียนรู้เป็นที่น่าสนใจ
ในตัวเอง และนักเรียนเรียนเพ่ือหวัง 
ความสัมฤทธ์ิผลในเรื่องนั้นจรงิ ๆ 

 หน้า 
50 

     
 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้จะ 
สามารถสง่เสรมิการเรียนการสอนทางวิชาชีพ 
ได้อย่างไร 

 - โดยกําหนดจุดประสงค์การเรยีน 
 และงานท่ีต้องฝึกในแต่ละช่วงของ 
 การเรียน 
- โดยการให้โอกาสแก่นักเรียนใน 
 การตัดสินใจด้วยตนเองให้มาก 
 ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
- โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผล 
 เพ่ือท่ีนักเรียนจะสามารถประเมิน 
 ผลงานของเขาได้ด้วยตนเอง 
 

 หน้า 
53-57 
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  - โดยการช่วยให้นักเรียนกําหนด 
 จุดมุ่งหมายตามสภาพท่ีเป็นไปได้ 
 จริง 

  

     
 ยังมีแนวทางอ่ืนท่ีมีความสําคัญมาก 
ในการส่งเสริมการจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
ซ่ึงเราไม่ได้กล่าวไว้ก่อน  แต่ในหนังสือเล่มน้ี 
ต้องการช้ีนําในสิ่งเหล่าน้ีด้วย 

 โดยการส่งเสริมความสนใจในการ 
เรียน โดยการทําให้การสอนเป็นท่ี
น่าสนใจและมีประสทิธิภาพ 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 



บทที่ 4 ความใส่ใจ 
 
 ลําดับขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกระบวนการเรียนรู้มีดังน้ี 
 - พยายามที่จะกระทําอะไรบางอย่าง 
  เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ = การจูงใจ 
 - ได้รับข้อมูลบางอย่าง = การให้สิง่บอกกล่าว 
 - กระทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง = การจัดกิจกรรม 
 - การประสบผลสําเร็จในสิง่ท่ีต้องการ = การสําเร็จผล 
 
 อย่างไรก็ตามการให้สิ่งบอกกล่าวจะเป็นผลและนําไปสู่การมีกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อผู้ได้รับสิ่ง
บอกกล่าวนั้นมีความใส่ใจ 
 
 ความใส่ใจคืออะไร 
 จะพัฒนาขึ้นได้อย่างไร 
 บุคคลจะสามารถบังคับตนเองให้เกิดความใส่ใจได้หรือไม่ 
 
 คําถามเหล่านี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อปัญหาเบื้องต้น  ที่จะทําให้การสอนสัมฤทธิ์ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจะได้กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของ “ความใส่ใจ” บางประการ
   
 ก่อนอ่ืนจะได้กล่าวถึงด้านสรีระวิทยาของระบบประสาท (neurophysiology) ซ่ึงเป็นศาสตร์
ของกระบวนการทางระบบประสาท 
 
 อวัยวะรับสัมผัส (sense organs) ของเรา ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แรง 
กระตุ้นที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปยังสมองโดยผ่านทางเส้นประสาท ณ ท่ีนั้นจะมีกระบวนการในการจําแนกและ
เปลี่ยนแปลงบางประการ  ซ่ึงในท่ีสุดจะทําให้เกิดการรับรู้โดยรู้สึกตัว 
 
 สิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อมซ่ึงกระตุ้นหรือเร้าอวัยวะรับสัมผัสน้ัน  เราสามารถรับรู้โดยรู้สึกตัวได้ 
เพียงเล็กน้อยเท่าน้ันจากสิ่งเร้าท้ังหมด 
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 นักเรียนท่ีมองออกไปนอกหน้าต่างในขณะท่ีเรียนและสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก ย่อมไม่ 
สามารถติดตามคําบรรยายของครูในขณะน้ันได้  แต่นักเรียนอีกคนหน่ึงท่ีให้ความสนใจบทเรียนจะไม่
ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายนอกและภายในชั้นเรียนในเวลาพร้อม ๆ กันได้เลย 
 ความใส่ใจโดยรู้สึกตัวสามารถเปรียบเทียบได้กับแสงของไฟฉายที่ส่องบนวัตถุ  เพียงวัตถุนี้
เท่าน้ันที่ได้รับแสงจากไฟฉายน้ี 
 
 ความใส่ใจเป็น ……………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
ของการรับรู้ของอวัยวะรับสมัผัส  ท่ีได้รับการเร้าจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยรู้สึกตัว 
 
 (จงเลือกคําตอบท่ีถูกต้องจากคําต่อไปนี้เติมลงในช่องว่าง  ผล  สาเหตุ  เงื่อนไข) 
 
 ความใส่ใจเป็นเงื่อนไขของการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผัส ที่ได้รับการเร้าจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
โดยรู้สึกตัว 
 
 อย่างไรก็ตาม ความใส่ใจมีความหมายได้หลายอย่าง  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 “ทรงพลมีความสนใจในบทเรียน แต่เขารู้สึกไม่ค่อยสบาย บางทีเขาอาจเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ไม่
ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเขาอ่อนเพลียมาก จึงเป็นการยากสําหรับเขาท่ีจะติดตามบทเรียนได้เต็มท่ี” 
 
 “มานพรู้สึกเป็นปกติไม่มีอาการอ่อนเพลีย แต่เขากําลังคิดว่าในเย็นวันน้ีเขาจะต้องทําอะไรบ้าง 
เขาจึงไม่ได้ให้ความใส่ใจบทเรียนเลย” 
 
 จากตัวอย่างท้ังสองได้ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของความใส่ใจ  ถ้าเราเปรียบเทียบความใส่ใจ
กับแสงไฟฉาย  เราจะสามารถอธิบายความแตกต่างของความใส่ใจได้ 
 
 ในตัวอย่างแรก    ความสว่าง  ของแสงไฟฉายไม่สว่างพอท่ีจะทําให้มองเห็นวัตถุได้ชัดเจน 
 ในตัวอย่างท่ีสอง  ความสว่างของแสงไฟฉายสว่างเพียงพอแต่มัน ………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
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 ในตัวอย่างท่ีสอง  ความสว่างของแสงไฟฉายเพียงพอ  แต่มันไม่ได้ส่งไปในทิศทางท่ีเหมาะสม
ซ่ึงเปรียบได้กับบทเรียนท่ีเขาควรจะใส่ใจ 
 
 ดังนั้นความใส่ใจจึงมีความหมายสองประการ 
 - ความใส่ใจท่ัวไป (general degree of alertness)  เราอาจเรียกว่า “ระดับความ 
  เฉลียวฉลาด”  (degree of brightness of mind)  ความใส่ใจในลักษณะน้ีเรียกว่า ระดับ 
  ความต่ืนตัว (degree of activation) 
 
 - ความคิดท่ีมีต่อวัตถุหรือเหตุการณ์ใด ๆ โดยเฉพาะ  ความใส่ใจในลักษณะน้ีเรียกว่า ความ 
  ใส่ใจเฉพาะ (selective attention) 
  
 ความใส่ใจทั้งสองลักษณะนี้  ลักษณะใดมีความสําคัญต่อบทเรียนหรือต่อการเรียนการสอน
แน่นอนท่ีสุดท้ังสองลักษณะ  แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์และการทําให้เกิดความใส่ใจท้ังสองลักษณะ
ย่อมจะต่างกัน  ดังน้ันเราจะกล่าวถึงท้ังสองลักษณะแยกจากกันด้วย 
 
 ในครั้งแรกเราจะกล่าวถงึความใส่ใจทั่วไปหรือระดับความต่ืนตัว 
 
 คําถามต่อไปน้ีอาจทําให้มองเห็นความแตกต่างของความใสใ่จทั่วไป กับความใส่ใจเฉพาะ 
 
 ความใส่ใจเฉพาะหมายถึง ……………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
  
 ความใส่ใจทั่วไปหมายถึง ……………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
 
 ความใส่ใจเฉพาะหมายถึง  การมีความคิดพุ่งไปยังวัตถุหรอืเหตุการณ์ใด ๆ โดยเฉพาะ 
 
 ความใส่ใจทั่วไปหมายถึง  ระดับความพร้อม  “ความเฉลียวฉลาด” 
 
 ความใส่ใจทั่วไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประสาทส่วนหน่ึงในสมองที่เรียกว่า ระบบการสั่งงาน 
ของสมอง (activating reticular system) 
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 ถ้าหากสิ่งเร้ากระทําต่ออวัยวะรับสัมผัส  เซลประสาทจะถูกกระตุ้นโดยผ่านเส้นประสาทไปสู่
สมอง  ศูนย์กลางสมองจะเปลี่ยนสิ่งเหล่าน้ีผลท่ีได้ก็คือเราได้ประสบกับการรับรู้ (perception) 
 
 ตัวอย่างเช่น  การกระตุ้นของจักษุประสาท (optic nerve)  จะรับไว้และส่งไปเปลี่ยนให้เกิด
การมองเห็นโดย  “ศูนย์ประสาทการมองเห็น” (visual centre) และการกระตุ้นเกี่ยวกับเสียงจะถูกส่ง 
ไปยังศูนย์โสตประสาท (acoustic centre) 
 
 เส้นประสาทต่าง ๆ เหล่านี้ทุกเส้น  ซึ่งทําหน้าที่รับสิ่งเร้าต่าง ๆ จากอวัยวะรับสัมผัสไปยัง
ศูนย์ประสาทในสมอง  ต่างก็มีเส้นย่อย ๆ ส่งไปสู่ระบบควบคุมการสั่งงาน (reticular system) 
 
 นั่นคือ การกระตุ้นของสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ใช่จะกระทําเฉพาะในศูนย์กลางของสมองเท่านั้น  แต่ยัง 
กระตุ้น....................................................................................................................................................... 
อีกด้วย 
 
 การกระตุ้นของสิง่เร้าต่าง ๆ จะกระทําต่อระบบควบคุมการส่ังงาน 
 
 ขณะท่ีสนองตอบทุก ๆ สิ่งท่ีป้อนเข้าไป  ระบบควบคุมการสั่งงานจะส่งคลื่นกระตุ้นไปยังส่วนที่ 
มีเย่ือสมอง (cerebral cortex) หุ้มอยู่ ความเข้มข้นการไหลของคลื่นเป็นสิ่งกําหนดระดับของความใส่ใจ 
ท่ัวไป 
 
 ด้วยเหตุน้ีบุคคลใดซ่ึงมีความใส่ใจ  ถ้าพูดตามหลักการดังกล่าวย่อมหมายถึง ความสัมพันธ์ของ 
การไหลของคลื่นจากระบบควบคุมการสั่งงาน 
 
 ความเข้มข้นของคลื่นท่ีไหลจะข้ึนอยู่กับ 
 
 - ระดับการกระตุ้นที่ผ่านเข้าสู่สมองโดยผ่านทางอวัยวะรับสัมผัส และเส้นประสาท (นั่นคือ 
  การกระตุ้นจากภายนอกของสภาพแวดล้อม) 
 
 - ระดับการกระตุ้นซ่ึงส่งมาจากศูนย์ประสาทส่วนกลางในสมองไปยังระบบควบคุมการสั่งงาน 
  (น่ันคือ การกระตุ้นจากภายในซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการต่าง ๆ เช่น ความคิด 
  ความรู้สึก การจินตนาการ และอ่ืน ๆ) 
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 ถ้าเส้นประสาทหยุดการส่งคลื่นไปยังระบบควบคุมการสั่งงาน  ระดับความใส่ใจจะลดลงเป็น
อย่างมาก ในกรณีของการนอนหลับการทํางานของระบบควบคุมการสั่งงานจะถูกหน่วงเหนี่ยวไว้ 
 กระบวนการทํางานของระบบควบคุมการสั่งงานจะทําให้ …………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 กระบวนการทํางานของระบบควบคุมการสั่งงานจะทําให้บุคคลแต่ละคนมีระดับความใส่ใจ 
ความตื่นตัวต่าง ๆ กัน  แม้ว่าแต่ละคนจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน เช่น การนอนหลับสนิท อาการ
มึนงงวิงเวียนศีรษะ การต่ืนตัวจากการพักผ่อน  ความใส่ใจอย่างแรงกล้า และอารมณ์ต่ืนเต้นต่าง ๆ 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความตื่นตัวกับประสิทธิภาพจะไม่เป็นเส้นตรง  แต่มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 
 

 
 
  
 ถ้าหากคนมีความตื่นเต้นมากเกินไป  นั่นคือมีคลื่นกระตุ้นมายังระบบควบคุมการสั่งงานมาก
ประสิทธิภาพมักลดตํ่าลง ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกวิตกกังวลก่อนสลบ จะเป็นผลทําให้เกิดภาวะการณ์ต่ืนตัว
สูง(ความใส่ใจท่ัวไป)  แต่ประสิทธิภาพมักจะลดลง 
 
 อะไรบ้างที่จะเป็นผลซ่ึงเกิดตามมาเนื่องจากสิ่งนี ้
 
 ระดับความใส่ใจทั่ว ๆ ไป ของนักเรียนต่อบทเรียน  สามารถทําใหส้งูขึ้นได้เป็นสองวิธี 
 
 - โดยสิ่งเร้าภายนอก  ตัวอย่างเช่น สิ่งท่ีนักเรียนเห็นและได้ยินในระหว่างการเรียน 
 - โดยกระบวนการภายใน  ตัวอย่างเช่น ความสนใจในเน้ือหาวิชา ความต้องการท่ีจะสอบได้ 
  คําท่ีถูกต้องซ่ึงควรใช้ในท่ีนี้คือ ……………………………………………………………………………………. 
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 ระดับความใส่ใจของนักเรียนในห้องเรียนสามารถเพ่ิมขึ้นได้โดยการจูงใจ ตัวอย่างเช่น โดยความ 
สนใจในเน้ือหาวิชา  (แรงจูงใจทางตรง)  หรือโดยความต้องการท่ีจะสอบได้  (แรงจูงใจทางอ้อม) 
 
 ครูจะทําให้การจูงใจเพ่ิมขึ้นได้อย่างไร ได้กล่าวแล้วในบทที่ 3   ส่วนแนวทางการนําไปประยุกต์
ในการเรียนการสอนทางวิชาชีพจะได้กล่าวต่อไปในภาค 2 
 
 ครูจะสร้างความใส่ใจโดยการกระตุ้นจากภายนอกผ่านทางอวัยวะรับสัมผัสได้อย่างไร 
 
 ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีสิ่งเร้าเป็นไปในลักษณะเดิมอยู่เสมอ  เช่น  เสียงต๊ิก ๆ ของนาฬิกาลาน  หรือ 
เสียงน้ําหยด  ปฏิกิริยาจากระบบควบคุมการสั่งงานจะไม่เกิดขึ้น  น่ันเป็นเพราะว่าส่ิงเหล่าน้ันไม่มีอะไรใหม่
เกิดขึ้นอีกเลย  อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างซํ้าซากและสมํ่าเสมออย่างปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เราจะเกิด
ความชินชากับสิ่งน้ัน 
 
 เราจะเพ่ิมระดับความใส่ใจซ่ึงจะทําให้การรับรู้และการให้สิ่งบอกกล่าวมีประสิทธิภาพในระหว่าง
การเรียนได้อย่างไร 
   โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้สิ่งบอกกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
   โดยทําให้เกิดความตื่นตัวเพ่ือจะนําไปสู่กระบวนการของการคิด 
 
 ครูท่ีสอนโดยอธิบายอย่างยืดยาวหน้าช้ันเรียน  จะทําให้นักเรียนเคลิบเคลิ้มและหลับได้เพราะ 
ความน่าเบ่ือ  สาเหตุเพราะการสอนนั้นไม่มีคําถามเป็นครั้งคราวเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสตอบเป็นแต่ละ
คน นอกจากนั้นการที่จะช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ  อาจใช้การฉายภาพยนตร์หรือฉายสไลด์ซ่ึงเป็นการ
เร้าท่ีได้ผลดีขึ้น  การสอนของครูมักทําให้นักเรียนหลับได้ง่าย  สิ่งน้ีเราจะเข้าใจได้ดีทีเดียว ถ้าพิจารณา
การทํางานของสมองคล้ายกับห้องมืด และมีภาพฉายตามลําดับไปเรื่อย ๆ คําอธิบายซ่ึงบางครั้งซํ้า ๆ 
กันน่าเบ่ือ น่ันคือสิ่งบอกกล่าวไม่เป็นเรื่องใหม่หรือไม่น่าสนใจ ซ่ึงทําให้ระดับความสนใจท่ัวไปลดลง 
 
 เราจะเพ่ิมระดับความสนใจทั่วไปได้อย่างไร 
 โดยการ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
ขณะใช้สื่อและการให้สิง่บอกกล่าว 
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 การสับเปลี่ยน  (alternations)  หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สื่อและการให้สิ่งบอกกล่าว
จะทําให้ระดับความสนใจทั่วไปเพ่ิมขึ้น 
 
 เม่ือใดก็ตามที่สามารถทําได้ครูควรสอนโดยใช้แบบจําลอง (model) แผงสาธิต (demonstration 
boards) แผ่นภาพ (charts) แผ่นใสและเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ชุดทดลอง และชุดสไลด์หรือภาพยนตร์
สั้น ๆ ประกอบ  บางครั้งเทปบันทึกภาพ  (video)  จะช่วยได้มาก  ในปัจจุบันการบันทึกภาพจากการ
ผลิตในโรงงานเป็นสิ่งท่ีพอจะทําได้โดยไม่ยุ่งยากนัก 
 
 มันเป็นเรื่องสําคัญท่ีจะต้องจัดลําดับของสื่อต่าง ๆ ให้ใช้ได้อย่างสอดคล้องซ่ึงกันและกัน ภาพยนตร์
ท่ียาวกว่า 20 นาที ควรจะมีการหยุดพักเป็นระยะ ๆ และเสริมด้วยการถกปัญหาหรือการอธิบายสิ่งต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
 
 วิธีการที่พอจะเป็นไปได้เพ่ือให้การสอนบรรลุผลสําเร็จก็คอื 
 
 การสับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงการให้สิ่งบอกกล่าวของครู  โดยการอธิบายนั้นควรมี
กิจกรรมของนักเรียนตามมาด้วย  อาจเป็นการถามให้เขาเหล่านั้นคิดตามเก่ียวกับคําถามบางอย่างเพ่ือ
ฟ้ืนคืนความรู้และประสบการณ์นักเรียน การแก้ปัญหาตัวอย่างงานกล่าวสั้น ๆ คือให้เขามีความต่ืนตัว 
 
 การสับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ สามารถทําให้สําเร็จผลได้โดยการเปลี่ยน ……………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
และ........................................................................................................................................................... 
 
 การสับเปล่ียนกิจกรรมต่าง ๆ สามารถทําให้สําเร็จผลได้โดยการเปลี่ยนการใช้สื่อและกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 เราได้ทราบแล้วว่า ครูสามารถปรับปรุงความใส่ใจทั่วไปให้ดีขึ้นได้เป็นสองแนวทาง คือ 
 
 - โดยการปรับปรุงการจูงใจในการเรียนรู้ 
 - โดยวิธีเพ่ิมความใส่ใจให้มากย่ิงขึ้นด้วยการสับเปลี่ยนวิธีการให้สิ่งบอกกล่าว และโดยการ 
  เปลี่ยนลักษณะกิจกรรมของนักเรียน 
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 และเราได้ทราบอีกว่าความใส่ใจมีสองลักษณะ คือ 
 - ความใส่ใจทั่วไป  (เป็นลักษณะความเฉลียวฉลาดของแต่ละบุคคล) 
 - ความใส่ใจเฉพาะ  (เป็นความใส่ใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะของบุคคลน้ัน) 
 
 สําหรับความใส่ใจทั่วไปจะพบว่าขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางกายภาพ  น่ันคือขึ้นอยู่กับระบบควบคุม 
การสั่งงานและพฤติกรรมของมัน แต่สําหรับความใส่ใจเฉพาะน้ันยังไม่มีงานวิจัยใดที่จะบอกได้ว่ามีระบบ 
อย่างไร  แต่เราจะทราบได้จากประสบการณ์ของเราเอง 
 
 ลองพิจารณาว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความใสใ่จเฉพาะ  มีอะไรพิเศษท่ีเราสามารถสังเกตได้ 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “มารดาที่กําลังนอนหลับจะไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าข้างนอก  แต่เธอจะต่ืนขึ้นทันทีเม่ือได้ยินเสียง 
ร้องอย่างแผ่วเบาจากลูกเล็ก ๆ ของเธอ” 
 
 เสียงเห่าของสุนัขไม่มีความหมายสําหรับเธอ  เธอเคยชินกับเสียงน้ันทุกคืน  แต่เสียงร้องอย่าง 
แผ่วเบาของลูกจะมีความสําคัญสําหรับเธอ  ซ่ึงจะทําให้เธอคิดว่า  ลูกนอนหลับสนทิดีหรอไม่ หิวหรือไม่ 
เจ็บป่วยหรือไม่  หายใจเป็นปกติดีหรือไม่  สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยตรง  และเป็นสิ่งเร้า 
ท่ีสําคัญต่อผู้เป็นมารดา  สิ่งเร้าเหล่านี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการเรียนรู้ของมารดา 
 
 โปรดระลึกเสมอว่า 
 - ความใส่ใจทั่วไปเกิดขึ้นได้เพราะสิง่บอกกล่าวนั้นน่าสนใจและเป็นของแปลกใหม่ 
 - ความใส่ใจเฉพาะจะเลือกหรอืรับสิ่งบอกกลา่วน้ัน  ถ้าหากว่ามันถูกกําหนด ……………………… 
  ................................................................................................................................................. 
  ไว้โดยประสบการณ์ 
 
 สิ่งบอกกล่าวจะถูกรับไว้ถ้าหากเป็นสิ่งท่ี 
 - น่าสนใจ  และเป็นของแปลกใหม่ 
 - ได้ถูกกําหนดความสําคัญไว้โดยประสบการณ์ 
 
 ทําอย่างไรครูจึงจะแน่ใจได้ว่า  สิ่งบอกกล่าวนั้นถูกกําหนดความสําคัญไว้โดยประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาของนักเรียน 
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 โดยทั่วไปแล้วหากครูมีความคุ้นเคยกับภูมิหลังส่วนตัว  และภูมิหลังทางสังคมของนักเรียนท่ีเขา 
สอนอยู่  ก็จะเป็นการง่ายท่ีครูจะหาจุดเริ่มต้นได้  การพูดคุยกับนักเรียนทําให้ครูทราบความสนใจและ
ความชอบของนักเรียนแต่ละคน  ในขณะเดียวกันก็ทราบเกี่ยวกับความกลัวและความไม่ชอบสิ่งเหล่าน้ี
เป็นส่วนสําคัญในการเตรียมแผนการเรียนการฝึก อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีจะทราบข้อมูลเหล่าน้ีบางครั้ง  
ก็มีขอบเขตค่อนข้างจํากัด 
 
 มีหนทางท่ีพอจะเป็นไปได้ประการใดบ้าง 
    ต้ังคําถามยัว่ยุ  (provoking questions)  เพ่ือนําไปสู่การอภิปรายกันในช้ันเรียน 
    ต้ังคําถามเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  (personal problems)  ของนักเรียนในระหว่าง 
    การเรียน 
 
 ในกรณีใดก็ตามที่เป็นไปได้  การใช้คําถามยั่วยุให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปรายกันในระหว่าง
บทเรียนย่อมจะใช้เป็นประโยชน์ได้  สิ่งท่ีนักเรียนโต้แย้งกัน  ครูอาจใช้ความคิดน้ันซ่ึงมีความสําคัญและ 
ตรงกับเรื่องที่จะเรียนมาเป็นจุดเริ่มต้น 
  
 ตัวอย่างเช่น  เม่ือครูใช้คําถามดังต่อไปน้ี 
 “เพราะเหตุใดจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การตะไบ  ในเมื่อปัจจุบันสามารถที่จะใช้เครื่องจักร
ทํางานเหล่าน้ีแทนได้” 
 
 ข้อโต้แย้งอาจเป็นดังน้ี  “หลักสูตรล้าสมัย”  “เป็นกลอุบาย”  ฯลฯ  ความต่ืนตัวทางอารมณ์
ของนักเรียนในขณะนั้นสามารถทําให้เกิดการถกเถียงกัน  ในระหว่างที่ระดับความใส่ใจกําลังสูงนี้จะ
สามารถชักนําเข้าสู่จุดหมายท่ีต้องการ เช่น 
 
 “ชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงนั้นเครื่องจักรไม่สามารถทําได้  จึงจําเป็นต้องทําโดยใช้
ฝีมือ” 
 ถ้าครูสามารถใช้ประสบการณ์ของนักเรียนโยงเข้ากับหัวเรื่องที่จะสอนได้  นักเรียนจะให้ความ 
ใส่ใจต่อบทเรียนอย่างเต็มท่ี 
 ในกรณีดังกล่าวน้ัน 
   ครูควรนําเอาประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องและสาํคัญของนักเรียนมาใช้เสมอ ๆ 
   ใช้ประสบการณ์เพียงเล็กน้อย และประสบการณ์จากชีวิตประจําวันของนักเรียนเป็น 
   จุดเร่ิมต้น ในบทเรียนก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
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 บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยหรือประสบการณ์จากชีวิตประจําวันของนักเรียน 
เพียงพอท่ีจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในบทเรียน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “ครูซ่ึงสอนลักษณะการตัดช้ินงาน และการป้อนเจาะของดอกสว่าน  อาจจะฟ้ืนคืนความรู้ได้
โดยการอ้างถึงงานเจาะด้วยสว่านมือ  ซ่ึงจะต้องทั้งหมุนและท้ังกด” 
 
 สิ่งบอกกล่าวจะเพ่ิมความสําคัญขึ้น  หากมันเกี่ยวโยงกับประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 ความใสใ่จสามารถจําแนกได้เป็น
สองลักษณะ  มีลักษณะใดบ้าง 

 เราจําแนกเป็น  “ความใส่ใจท่ัวไป” 
(ความเฉลียวฉลาด)  และ “ความ 
ใส่ใจเฉพาะ”  ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับ
เฉพาะเรื่อง 

 หน้า 
63 

     
 ทําอย่างไรความใส่ใจทั่วไปต่อ
บทเรียนจึงจะเพ่ิมขึ้นได้ 

 โดยการ สับเปล่ียน 
- สื่อในการใหส้ิ่งบอกกล่าว  เช่น 
 แบบจําลอง   ชุดทดลอง   สไลด์ 
 เทปบันทึกภาพ 
- กิจกรรม ต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น 
 การบรรยาย การอภิปราย การแก้ 
 ปัญหา  ฯลฯ 

 หน้า  
67ff. 

     
 ความใส่ใจเฉพาะจะเพ่ิมขึ้นได้  
โดยความสําคัญของสิ่งบอกกล่าวน้ัน ๆ 
 เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่านักเรียนมี
ความรู้สึกว่าเรื่องน้ัน ๆ มีความสําคัญต่อ
บทเรียน 
 

 โดยการ 
- ไต่ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของ 
 แต่ละคน ในระหว่างการสนทนา 
 โต้ตอบเป็นแต่ละราย และใช้ 
 เกณฑ์ ดังกล่าวนําเข้าสู่จุดเร่ิมต้น 
 ของบทเรียน 

 หน้า  
68-70 
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  - ต้ังคําถามย่ัวยุ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการ 
 โต้แย้ง การอภิปราย แล้วฟังเหตุผล 
 จากนักเรียน 
- เช่ือมโยงหัวข้อเรื่องที่จะเรียนเข้า 
 กับหัวข้อเรื่องที่ได้เรียนรู้จนบรรล ุ
 ผลไปก่อนหน้าแล้ว 

  

 
 
 



บทท่ี 5 การรับรู้และการประมวลผลสิ่งบอกกล่าว 
 
 ขั้นตอนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

- การจูงใจ 
- การให้สิง่บอกกล่าว 
- การจัดกิจกรรม 
- การสําเร็จผล 

 
 เราได้กล่าวถึงเรื่องการจูงใจในบทท่ี 3  และในบทที่ 4 เราได้กล่าวถึงเรื่องความใส่ใจ  ซ่ึงเป็น
หลักเบื้องต้นและเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานของการรับรู้สิ่งบอกกล่าว ในบทนี้จะอธิบายถึง “การให้สิ่งบอกกล่าว” 
 
 ในบทที่ 3  เราได้ใช้คําว่า  “สัญญาณ”  แทนคําว่า  “สิ่งบอกกล่าว”  ซ่ึงทําให้เห็นเด่นชัดว่า
เม่ือเราใช้คําว่า สิ่งบอกกล่าว น้ันมีความหมายว่าอะไร น่ันคือไม่ใช่เฉพาะกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสเท่านั้น
การรับรู้ (perception)  ยังมีผลนําไปสู่การทําให้เกิด  กิจกรรม (activities)  ที่ต้องการอีกด้วย 
 

  
 
 ตัวอย่างภาพเครื่องหมายข้างบนน้ีมีความหมายชัดเจน  ท่ีสิ่งบอกกล่าวจะทําให้เกิดกิจกรรม
อย่างหนึ่ง ซ่ึงหมายถึง………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 กิจกรรมน้ีหมายถึง  หยุด – ห้ามเข้า    หยุด – ห้ามเปิดสวิตซ์     หยุด – ห้ามเดินเคร่ือง 
 
 สัญญาณเราสามารถจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ  สัญญาณท่ีใช้คําพูด  (verbal signal) และ 
สัญญาณท่ีไม่ใช้คําพูด  (non-verbal signal) 
 ภาพเคร่ืองหมายเป็นสัญญาณที่ไม่ใช้คําพูด 
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 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากภาพเครื่องหมายที่ผ่านมา สามารถบอกให้ทราบได้โดยใช้สัญญาณ
ท่ีใช้คําพูด เช่น โดยการออกคําสั่งว่า  “หยุด – ห้ามเข้า” 
 
 อย่างไรก็ตามในกรณีน้ีเรานิยมที่จะใช้สัญญาณท่ีไม่ใช้คําพูด เพราะมันให้ความหมายเหมือนกัน 
แต่เป็นวิธีท่ีสั้นกว่าและง่ายกว่า สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราส่วนใหญ่เป็นสัญญาณที่ไม่ใช้คําพูดเม่ือต้องการ 
ให้สิง่บอกกล่าวในเชิงขอร้อง หรือห้ามการกระทํากิจกรรมบางอย่าง 
 
 เคร่ืองหมายจราจรบอกแนวทางที่ต้องปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  เสียงกร่ิงโทรศัพท์รบเร้าให้
เรารับสาย สวิตซ์ไฟที่เฉลียงในมุมมืดทําให้เราต้องการเปิดไฟ 
 
 สัญญาณและสิ่งบอกกล่าวสามารถเรียนรู้ได้ท้ังสัญญาณ “ท่ีดี” และ “ไม่ดี” สัญญาณที่ “ได้ผล”  
และ “ไม่ได้ผล”  ซ่ึงขึ้นอยู่กับว่ามันง่ายเพียงใดที่จะเรียนรู้ 
 
 การเรียนรูส้ัญญาณและสิง่บอกกล่าว  สามารถเรยีกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู ้
 
 คนเรียนรู้ที่จะเช่ือมโยงสัญญาณลักษณะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น 
 
 - สัญญาณท่ี  ใช้คําพูด  กับสัญญาณท่ี  ไม่ใช้คําพูด 
  ตัวอย่างเช่น  เรียนรู้ช่ือ (ใช้คําพูด)  ของช้ินส่วนเครื่องจักร (ไม่ใช้คําพูด) 
 - สัญญาณท่ี  ใช้คําพูด  กับสัญญาณท่ี  ใช้คําพูด  อ่ืน ๆ 
  ตัวอย่างเช่น  คําภาษาอังกฤษ  “dog”  แปลเป็นภาษาไทยว่า  “สุนัข” 
 - สัญญาณท่ี  ไม่ใช้คําพูด  กับสัญญาณท่ี  ไม่ใช้คําพูด 
 
  ตัวอย่างเช่น กลิ่นอาหารท่ีโชยออกมาจากภัตตาคารที่มีช่ือ ทําให้เราทราบว่ากลิ่นแต่ละอย่าง
เป็นอาหารชนิดใด 
 
 มีสิ่งใดบ้างท่ีเป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาณต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้วน้ี 
 
 ในการทดลองท่ีเกี่ยวกับสัตว์และการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้พยายามที่จะหาคําตอบของคําถามนี้ 
 พาฟลอฟ (Pavlov)  ได้ทําการทดลองดังน้ี 
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 ในขณะที่สุนัขกําลังหิว  กลิ่นของอาหาร  (สัญญาณ)  จะทําให้สุนัขนํ้าลายไหล  (ปฏิกิริยา) 
ก่อนท่ีจะได้กินอาหาร  กลิ่นของอาหารเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณปฐมภูมิ  (primary signal) ท่ีทําให้สุนัข 
นํ้าลายไหล  แต่ถ้าต้องการให้สุนัขน้ําลายไหลโดยใช้สัญญาณลักษณะอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เสียงฆ้อง
เป็นสัญญาณ  สุนัขจะเรียนรู้สิ่งน้ีได้อย่างไร 
 
 ขณะท่ีสุนัขได้กลิ่นอาหารก็ให้ตีฆ้องไปพร้อม ๆ กัน ภายหลังจากสัญญาณปฐมภูมิ (กลิ่นอาหาร)
และสัญญาณซ่ึงจะเรียนรู้ (เสียงฆ้อง)  เกิดขึ้นควบคู่กันประมาณ 20 ครั้ง  ก็ให้หยุดสัญญาณปฐมภูมิ คือ 
กลิ่นอาหาร สิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนในขณะนี้ก็คือ สุนัขจะน้ําลายไหลได้โดยไม่จําเป็นต้องได้กลิ่นอาหาร 
แต่เพราะมันได้ยินเสียงฆ้องแทน 
 
 จง เติมคําลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
การทดลอง 

ครั้งที ่
การจูงใจ  สัญญาณ  ปฏิกริยา  ผลสําเร็จ 

1 ความหิว  กลิ่นอาหาร  น้ําลายไหล  ได้กินอาหาร 
2 – 21 ความหิว  กลิ่นอาหาร 

……………… 

 น้ําลายไหล  ได้กินอาหาร 

22 ความหิว  ...................  น้ําลายไหล  ได้กินอาหาร 
การทดลอง 

ครั้งที ่
การจูงใจ  สัญญาณ  ปฏิกริยา  ผลสําเร็จ 

1 ความหิว  กลิ่นอาหาร  น้ําลายไหล  ได้กินอาหาร 
2 – 21 ความหิว  กลิ่นอาหาร 

เสียงฆ้อง 

 น้ําลายไหล  ได้กินอาหาร 

22 ความหิว  เสียงฆ้อง  น้ําลายไหล  ได้กินอาหาร 
 
  
 โดยการตีฆ้องซ่ึงเป็นสัญญาณทุติยภูมิควบคู่ไปกับสัญญาณปฐมภูมิ คือ กลิ่นอาหาร สัญญาณ
ทุติยภูมิจะกลายเป็นตัวเริ่มต้น (starter)  ของปฏิกิริยา (น้ําลายไหล)  ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในลักษณะน้ี
เรียกได้ว่าเป็นปฏิกิริยาเงื่อนไข  (conditioned reaction)  หรือปฏิกิริยาสะท้อนกลับอย่างมีเงื่อนไข
(conditioned reflex)  ดังน้ันกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้จึงเรียกว่า  การวางเง่ือนไข 
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 ดังที่เราได้ทราบแล้วว่าปฏิกิรยิาเงื่อนไขเกิดขึ้นได้เม่ือสัญญาณปฐมภูมิกับสัญญาณทุติยภมิูเกิดขึ้น 
พร้อมกันซํ้า ๆ กัน หลาย ๆ ครั้ง  ดังน้ันจํานวนคร้ังของการกระทําซํ้ากันหลาย ๆ ครั้งนี้จึงเป็นสิง่จําเป็น 
เพ่ือให้เป็นท่ีแน่ใจว่าได้เรียนรู้สัญญาณทุติยภูมิแล้ว 
 
 การวางเง่ือนไข (conditioning)  หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจะกระทํากิจกรรมอย่างเดิม โดยอาศัย 
สัญญาณ  “ทุติยภูมิ”  ท่ีเกิดพร้อมกับสัญญาณ  …………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
 
 การวางเงื่อนไข  หมายถึง  การเรียนรู้ที่จะกระทํากิจกรรมอย่างเดิม  โดยอาศัย “สัญญาณ
ทุติยภูมิ”  ท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับ  “สัญญาณปฐมภูมิ”  ที่มีมาแต่แรก 
 
 นานเท่าใดที่ปฏิกิริยาเงื่อนไขนี้จะยังคงอยู่ 
 
 คําตอบง่าย ๆ ก็คือ  ตราบใดท่ีปฏิกิริยาที่เริ่มโดยสัญญาณทุติยภูมิ  และนําไปสู่ผลสําเร็จของ
การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นอีกเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ปฏิกิริยาเงื่อนไขนี้ก็จะยังคงอยู่  ตัวอย่างเช่น ถ้าตีฆ้อง 
โดยไม่ได้ให้อาหารสุนัขต่อเนื่องกันเพียงไม่กี่ครั้ง  สุนัขก็จะไม่มีน้ําลายไหลอีกต่อไปเม่ือได้ยินเสียงฆ้อง 
ซ่ึงในขณะนี้สิ่งเร้าเดิมคือกลิ่นอาหารเท่าน้ันท่ีจะสามารถกระตุ้นให้น้ําลายไหลได้  กระบวนการนี้เรียกว่า 
การลบพฤติกรรมที่ถูกวางเงื่อนไข (extinction) 
  
 จะเรียนรู้สัญญาณได้อย่างไร  สัญญาณซ่ึงจะเรียนรู้ท่ีเป็นสัญญาณทุติยภูมิน้ี จะต้องเป็นสิ่งท่ี
เห็นได้ชัดเฉพาะเรื่อง และเป็นไปตามลําดับที่สอดคล้องกันกับสัญญาณ  …………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
การกระทําท่ีเกิดขึ้นร่วมกันและต่อเน่ืองซํ้า ๆ กันอย่างเพียงพอเท่าน้ัน  ท่ีจะทําให้การเรียนรู้สําเร็จผล 
การเรียนรู้ลักษณะนี้เรียกว่า ………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
การเรียนรู้สัญญาณ 
 
 สัญญาณทุติยภูมิซ่ึงจะเรียนรู้นี้  จะต้องเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดเฉพาะเรื่อง  และเป็นไปตามลําดับท่ี 
สอดคล้องกันกับสัญญาณปฐมภูมิ  การกระทําท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและซํ้า ๆ กันอย่างเพียงพอเท่านั้น 
ท่ีจะทําให้การเรียนรู้สําเร็จผล  การเรียนรู้ในลักษณะนี้เรียกว่าการวางเงื่อนไข 
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 ตัวอย่างในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 
 

 การประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ เกือบท้ังหมดเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สัญญาณท่ีรู้จักกันดี
ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและบรรลุผลสําเร็จก็คือ  ผู้หญิงสวย  งานเฉลิมฉลองรื่นเริง  เด็ก ๆ ที่กําลังหัวเราะ
สนุกสนาน  ครอบครัวที่กําลังมีความสุข  สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะถูกดึงมาใช้ในการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ
สินค้านี้จะเป็นสัญญาณ “ทุติยภูมิ”  ถ้าหากความสัมพันธ์ของสัญญาณปฐมภูมิกับสัญญาณทุติยภูมิ 
ได้กระทําซํ้า ๆ กันอย่างเพียงพอแล้ว สัญญาณทุติยภูมิจะถูกเรียนรู้ ขณะน้ีถ้าคนได้เห็นสินค้าที่สอดคล้อง
ตรงกับการโฆษณาในร้านค้าใด ๆ เป็นท่ีถูกใจเขาก็จะซ้ือสิ่งน้ัน  และโดยเหตุท่ีมันเกี่ยวโยงกับกิจกรรม
และผลสําเร็จซึ่งเป็นที่พอใจ  มันจึงสัมพันธ์กับการแข่งขันกันในการประชาสัมพันธ์  นี่เป็นเหตุผลว่า
เพราะเหตุใดการโฆษณาต่าง ๆ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ จึงต้องโฆษณาบ่อย ๆ เพ่ือสร้าง “เงื่อนไข” 
(condition)  สําหรับผู้ท่ีจะซ้ือ 
 

 การวางเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นได้น้ัน  สัญญาณปฐมภูมิและสัญญาณทุติยภูมิจะต้องเกิดขึ้นซํ้า ๆ 
................................................................................................................................................................... 
 

 การวางเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นได้นั้น  สัญญาณปฐมภูมิและสัญญาณทุติยภูมิจะต้อง  เกิดข้ึนซํ้า ๆ 
ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
 

 เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ช่ือสิ่งของบางอย่าง  ซ่ึงเป็นความจริงที่สัญญาณท่ีใช้คําพูดจะเกี่ยวโยง 
กับสัญญาณท่ีใช้คําพูดอ่ืน ๆ 
 

 อย่างไรก็ตามสัญญาณท้ังสองลักษณะจะต้องเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง นั่นคือต้องแสดงซํ้า ๆ และ 
ทําให้เกิดความเคยชิน  และในทุก ๆ กรณีกระบวนการเรียนรู้ท้ังส่ีขั้นตอนจะถูกนํามาใช้ด้วย 
 
 ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างคําพูดและวัตถุ 
 
การจูงใจ    สัญญาณ    กิจกรรม   ผลสําเร็จ 
 
 

เด็กต้องการได้ตุ๊กตา เด็กมองดูตุ๊กตา (วัตถุ) เด็กช้ีไปท่ีตุ๊กตา และ 
เด็กไม่รู้ว่าจะเรียกว่า มารดาของเธอพูดว่า พูดว่า “ตุ๊กตา” 
อะไร    “ตุ๊กตา” (คําพูด) 
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 ผลสําเร็จของตัวอย่างนี้คืออะไร 
................................................................................................................................................................... 
 
 ผลสําเร็จก็คือ  เด็กได้ตุ๊กตา  ซ่ึงแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่าง “วัตถุ”  (object) และ 
“คําพูด”  (word) 
 
 สัญญาณต่าง ๆ จะเรียนรู้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น  การเรียนรู้ช่ือช้ินส่วนเครื่องจักรในกรณีท่ี 
 
 - ถ้าความสัมพันธ์กับสัญญาณปฐมภูมิเกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่น นักเรียนได้เห็นช้ินส่วนเครื่องจักรบ่อย ๆ 
 - และถ้าเขาเร่ิมต้นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงนําไปสู่ผลสําเร็จ 
 
 สิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้ คือ 
 ในการนําเข้าสู่บทเรียนและสอนคํา หรือช่ือใหม่ ๆ ครูจะต้องทบทวนจนเป็นที่แน่ใจว่าความ
เกี่ยวโยงระหว่าง “คําและวัตถุ” ได้เกิดขึ้นและกล่าวยํ้าซํ้า ๆ กันอย่างเพียงพอ และครูจะต้องให้ความสนใจ
ว่าการใช้คําต่าง ๆ เหล่าน้ันมีความถูกต้อง น่ันคือมีความสําเร็จผลหรือได้รับการยืนยัน (confirmation) 
จนแน่ใจว่าถูกต้อง 
 
 แต่กระบวนการเรียนรู้สัญญาณ และสิ่งบอกกล่าวอาจมีความเกี่ยวพันที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ 
สิ่งบอกกล่าวอาจจะมี “ความประทับใจ” มากกว่าหรือน้อยกว่า  แต่สัญญาณนั้นจะประทับใจเพียงใด
กฎของการรับรู้เท่าน้ันท่ีจะบอกเราได้ 
 
 จากกฎของการรับรู้ (Laws of perception) เราสามารถเรียนรู้ได้ว่า ข้อมูลท่ีสําคัญ ๆ สามารถ 
ท่ีจะเน้นทําให้เป็นท่ีกระจ่างชัดเจนขึ้น  และเป็นท่ีประทับใจมากกว่า 
 
 แนวทางท่ีจะเน้นสัญญาณมีหลายแนวทางแตกต่างกัน อาจเน้นให้เห็นชัดเจนดังน้ี 
 
 - โดยใช้ลูกศรชี้ไปยังส่วนที่ต้องการเน้นในภาพ โดยการแลเงา การระบายสี หรือโดยการเขียน 
  เส้นกรอบล้อมรอบส่วนสําคัญ ๆ ของไดอะแกรม 
 - ในเอกสารส่ิงพิมพ์  สัญญาณบางลักษณะ  (เช่น คํา ประโยค ช่ือบท)  สามารถทําให้เด่นชัด 
  ง่ายต่อการอ่านและการเข้าใจ  โดยการขีดเส้นใต้ หรือโดยการใช้ตัวอักษรท่ีมีลักษณะ ขนาด 
  แตกต่างออกไป 
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 - ในขณะที่กําลังพูด การเน้นความสูง – ตํ่าของเสียง และการหยุดพูดเป็นจังหวะสั้น ๆ สามารถ 
  ใช้เน้นข้อความที่สําคัญได้ ครูที่สอนโดยการพูดติดต่อกันไปไม่ว่าจะพูดเร็วหรือพูดช้า พูดโดย 
  ไม่มีการเน้นเสียง หรือแม้กระท่ังการเน้นเสยีงผิด ๆ จะทําให้นักเรียนรับรู้หรือเข้าใจได้ยาก 
 
 คําต่อไปนี้มีคําใดบ้างท่ีแสดงหรือช้ีให้เห็นว่าสัญญาณน้ันมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ 
   มีความเข้มข้น  ชัดเจน 
   มีความกระจ่าง  เห็นความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน 
   เป็นไปในลักษณะเดียวกันท้ังหมด 
   มีการเน้นเสียง 
 
 ความเข้มข้น  ชัดเจน  กระจ่าง  และเน้นเสียง  เป็นคําซ่ึงมีความหมายท่ีแสดงว่า สัญญาณนั้น
มีลักษณะเด่นชัด  และดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ 
 
 ความรู้สึกประทับใจแต่ครัง้แรก ความเข้าใจสถานการณ์ได้โดยทันที เป็นส่วนสําคัญในกระบวนการ 
เรียนรู้  น่ันคือถ้าบุคคลใดได้เห็นเหตุการณ์อย่างถูกต้องเขาจะเข้าใจสิ่งนั้นได้ทันที 
 
 ถ้าสัญญาณสื่อความหมายได้แม่นยํา  (precise)  จะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและจําได้นาน  
ส่ือความหมายได้แม่นยํา  หมายถึง  สั้น  มีความหมาย  และตรงเป้า  การให้ข้อมูลที่มีความแน่นอน
ง่าย ๆ และมีความกระจ่างชัด  สามารถเรียกได้ว่าสื่อความหมายได้แม่นยํา  จากรูปข้างล่างสองรูปน้ี  
จะเห็นสัญญาณท่ีใช้เตือนให้พึงระมัดระวังอันตรายจากกรด 
 

  
 
 สัญลักษณ์ใดทีอ่อกแบบได้ดีกว่า 
 ..................................................................................................................................................... 
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 สัญลักษณ์ใดทีส่ื่อความหมายได้แม่นยํากว่า 
 ..................................................................................................................................................... 
  
 สัญลักษณ์ใดทีเ่ร้าความรู้สึกได้ดีกวา 
 ..................................................................................................................................................... 
  
 ถ้ากล่าวว่าสัญญาณหรือสิ่งบอกกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งสื่อความหมายได้แม่นยํากว่า คําว่า 
สื่อความหมายได้แม่นยํากว่า  หมายความว่าอะไร 
................................................................................................................................................................. 
 
 สัญลักษณ์ ก.  ออกแบบได้ดีกว่า  สื่อความหมายได้แม่นยํากว่า  และเร้าความรู้สึกได้ดีกว่า 
 
 สื่อความหมายได้แม่นยํากว่า  หมายถึง  สั้น  มีความหมายและตรงเป้า 
 การส่ือความหมายได้แม่นยํากว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวัตถุท่ีแตกต่างกันจะจัดรวมเข้าไว้ด้วยกัน
เป็นกลุ่ม ๆ การจัดกลุ่มเหล่านี้จะจําแนกตามความคล้ายคลึงกัน หรือความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุ
ดังกล่าวแล้ว  วัตถุท่ีมีรูปร่างหรือสีคล้าย ๆ กัน สามารถจัดรวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน  หรืออาจจัดกลุ่มโดย
อาศัยสิ่งเปรียบเทียบจากด้านอ่ืน ๆ 
 
 สื่อความหมายได้แม่นยํา   จึงสามารถใช้ในการอธิบายลักษณะของ   โครงสร้างที่ชัดเจน
สามารถท่ีจะใช้แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ  ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถมองเห็น
หรือได้ยิน  และยังสามารถประยุกต์ใช้กับแผ่นโปร่งใสและโครงสร้างของวัตถุ  ในการจัดกลุ่มและทําให้ 
เกิดความกระจ่าง ข้อเท็จจริง  ความสัมพันธ์และกฎเกณฑ์กับหัวข้อน้ัน ๆ  
 
 ทําอย่างไรการให้สิง่บอกกล่าวจึงจะสื่อความหมายได้แม่นยํา 
 
 มีกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันจํานวนมากท่ีใช้ในการจัดโครงสร้าง และจัดเน้ือหาบทเรียน  กฎเกณฑ์
แต่ละกฎเกณฑ์จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งบอกกล่าวน้ัน ๆ  การให้สิ่งบอกกล่าวท่ีสื่อความหมายได้
แม่นยําจะเป็นดังน้ี 
 
 - ภาพ  วัตถุ  ข้อความ  และหลักการ  ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกัน  สามารถจัดเข้ากลุ่มกันได้ 
โดยง่ายกฎเกณฑ์นี้เรียกว่า  กฎความคล้ายคลึง (Law of similarity) 
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 - สิ่งบอกกล่าวทีมี่ความถูกต้องสมบูรณ์ในตัว  และการเสนอให้เหตุผลเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
  ทําให้ง่ายต่อการเข้าใจ กฎเกณฑ์น้ีเรียกว่า  กฎความสมบรูณ ์(Law of completeness) 
 
 - ภาพ  วัตถุ  ข้อความ  หรือหลักการ  ซ่ึงปรากฏในเวลาและสถานท่ีใกล้กัน  สามารถจะจัด 
  เข้ากลุ่มกันได้โดยง่าย  กฎเกณฑ์นี้เรียกว่า  กฎ…………………………………………………………... 
  ................................................................................................................................................ 
  
 - สิ่งบอกกล่าวท่ีจัดไว้เป็นกลุ่ม ๆ  ถ้าหากมันทาํให้เกิดความต่อเน่ืองซ่ึงกันและกนัได้เป็นอย่างดี 
  ตัวอย่างเช่น ทําให้เกิดความเข้าใจเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือลําดับขั้นตอนของเหตุการณ์ท่ี 
  ต่อเน่ืองกัน  กฎนี้เรียกว่า  กฎ…………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................................ 
 
 เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกันในเรื่องของเวลาหรือสถานท่ีซ่ึงจัดเข้ากลุ่มกันได้ง่าย  ก่อให้เกิดโครงสร้าง 
 กฎความต่อเนื่อง  (Law of continuation) 
 
 สิ่งบอกกล่าวที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องที่ดีซึ่งกันและกัน  ทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนต่อกัน เช่น   
มีลักษณะเป็นลําดับตามตรรกวิทยา หรือเป็นกระบวนการลงความเห็นทางจิตวิทยา (psychologically 
conclusive process) 
 
 กฎการรับรู้ (Law of perception)  เหล่าน้ีจะช่วยครูผู้สอนได้ในขอบเขตเพียงใด ครูผู้สอน
สามารถที่จะใช้กฎต่าง ๆ ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ในการให้สิ่งบอกกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่น 
 - เม่ือสาธิตการทํางานของเคร่ืองจักร  ครูต้องแน่ใจว่า นักเรียนที่กําลังสังเกตดูการสาธิตนั้น 
  สามารถมองเห็นการทํางานของส่วนต่าง ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับท่ีเขาจะต้องควบคุม 
  การทํางานของเครื่องจักรด้วยตนเองในภายหลัง  ความสาํคัญในการคิดหรือการพิจารณา 
  (subjective point of view) ของนักเรียนซ่ึงเฝ้าสงัเกตในลักษณะนี้ จะขึ้นอยู่กับกฎความ 
  คล้ายคลึง (Law of similarity) 
 
 - ในระหว่างการเรียนถ้าได้มีการสลับเปล่ียนช่ือหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นการดี  โดยวิธีน้ี 
  ความใส่ใจจะยังคงอยู่ แต่เน้ือหาการเรียนจะต้องไม่เปลี่ยน  เฉพาะการเรียนในลักษณะน้ี 
  เท่านั้นท่ีสามารถทําให้เห็นแนวความคิดและหลักการของเนื้อหาทั้งหมด หลักเกณฑ์นี้จะ 
  เป็นไปตามกฎของ …………………………………………………………………………………………………… 
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 จงพิจารณาดูว่า  กฎความใกล้ชิด  และ  กฎความสมบรูณ์  จะนําไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้ 
อย่างไร 
 
 กฎของการไม่เปลี่ยนหัวเร่ืองหรือเน้ือหาของบทเรียนเพ่ือยอมรับเงื่อนไข ไม่เปลี่ยนข้อพิจารณา 
และหลักการต่าง ๆ ท่ีมองเห็นได้ในเน้ือหาทั้งหมดน้ันจะเป็นไปตาม  กฎความคล้ายคลึง  เช่นกัน 
 
 ตัวอย่างของการนํา  กฎความใกล้ชิด  ไปใช้ประโยชน์มีดังน้ี 
 - การตอบคําถามใด ๆ จะต้องตอบโดย  ทันที  เสมอ ๆ น่ันคือมีความใกล้ชิดในเรื่องของเวลา 
 - การเขียนเนื้อหาหรือความคิดใดท่ีพอจะรวมกันได้ ก็ควรจัดรวมกัน ความคิดอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกัน 
  ก็ต้องแยกให้เห็นเด่นชัด น่ันคือ ความใกล้ชิดในเร่ืองความแตกต่างซ่ึงสามารถรวมกันได้ 
 
 ตัวอย่างของการนํา กฎความสมบูรณ์  ไปใช้ประโยชน์มีดังน้ี 
 - ในการเรียนรู้แบบโปรแกรม  หน่วยย่อยต่าง ๆ ที่เรียกว่าขั้นตอนการเรียนรู้จะแสดงไว้ใน 
  แต่ละหน้า  ขั้นตอนการเรียนรู้เช่นนี้เรียกว่า “กรอบ” (frame)  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจะต้อง 
  พิจารณา  ความหมายรวมกันท้ังหมด 
 - ถ้าเป็นการฝึกความคิด  ไดอะแกรมหรือเนือ้หาที่ไม่ครบสมบูรณ์  จะเร้าให้นักเรียนเกิดความ 
  สนใจทีจ่ะทําให้ครบสมบูรณ์  กฎนี้จะประยุกต์ใช้ได้   หากเน้ือหาหรือข้อความนั้น ๆ ได้เว้น 
  ช่องว่างไว้เพ่ือที่จะ ……………………………………………………………………………………………………. 
  ................................................................................................................................................ 
  โดยการเติม (ข้อความ)  ลงในช่องว่าง 
 
 การกระตุ้นเพ่ือให้เติมคําลงในช่องว่างน้ีจะเป็นไปตามกฎความสมบูรณ์เช่นกัน ผู้อ่านถูกกระตุ้น
ให้เติม (ข้อความ  เครื่องหมาย) ลงในช่องว่าง เพ่ือสร้างความหมายของประโยค (ความคิดของนักเรียน)
ให้สมบูรณ์  กฎน้ีสามารถนําไปใช้ในการสอนวิชาเทคนิคได้เป็นอย่างดี  เช่น การให้นักเรียนเติมเส้นใน
รูปภาพ หรือแบบเทคนิคให้สมบูรณ์ 
 
 ข้อความต่อไปนี้เป็นไปตามกฎใด 
 
 “ถ้าต้องการอธิบายการทํางานของเคร่ืองจักร  ครูจะต้องอธิบายไปตามขั้นตอนการทํางานที่
ถูกต้องตามลําดับ  กล่าวคือหลังจากอธิบายการทํางานขั้นตอน 1 แล้ว  อย่าข้ามไปอธิบายข้ันตอน 3 
แต่จะต้องอธิบายข้ันตอน 2 ก่อน 
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 เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นไปตามกฎ………………………………………………………………………..…….. 
 .................................................................................................................................................... 
  
 เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นไปตาม  กฎความต่อเนื่อง 
 
 การสื่อความหมายได้แม่นยําจะบรรลุผลได้โดยการสร้างโครงสร้างของสิ่งบอกกล่าว ถ้ามีการให้ 
สิ่งบอกกล่าวทีดี่กว่าจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
 
 วิธีการให้สิ่งบอกกล่าวที่ดีท่ีสดุจะทําได้อย่างไร 
 - สิ่งบอกกล่าวซ่ึงมีความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน จะต้องเสนอร่วมกันไป  ได้แก่  การช่วยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน การทําตามกัน หรือการใช้สื่อต่าง ๆ ท่ีจะให้สิ่งบอกกล่าวเช่นเดียวกัน ท้ังการดูและการฟัง 
ในเวลาพร้อม ๆ กัน 
  (โดยใช้กฎ...............................................................................................................................) 
 
 - สิ่งบอกกล่าวเห็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่บอกกล่าวท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆท้ังหมด 
  (โดยใช้กฎ...............................................................................................................................) 
 
 - สิ่งบอกกล่าวซ่ึงขึ้นอยู่กับลําดับที่ได้จัดไว้  จะต้องให้เป็นไปตามลําดับอย่างถูกต้อง 
  (โดยใช้กฎ...............................................................................................................................) 
 - สิ่งบอกกล่าวทีค่ล้ายกันซ่ึงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมจัดกลุ่มกัน 
  (โดยใช้กฎ...............................................................................................................................) 
 
 ลําดับขั้นท่ีถูกต้องของกฎการรับรู้มีดังน้ีกฎความใกล้ชิด  กฎความสมบูรณ์กฎความต่อเน่ือง 
กฎความคล้ายคลึง 
 
 การเรียนรู้จากสิ่งบอกกล่าวและกิจกรรม  เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญมากที่สุดที่ทําให้เกิดความจํา 
ความจําที่จะเกิดขึ้นได้มีทั้งความจําระยะสั้นหรือความจําระยะยาว  ซึ่งขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพในระบบประสาท  อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยทันทีทันใด 
แต่จะเกิดเพ่ิมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ กระบวนการน้ีเรียกว่า  การก่อตัวด้วยกัน 
(consolidation) 
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 ตัวอย่างเช่น 
 ภาพหลังการเกิดอุบัติเหตุท่ีสมองได้รับความกระทบกระเทือนจนหมดสติไป  เหตุการณ์ท่ีอาจ
เป็นไปได้ก็คือ ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถจําเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเพ่ิงจะเกิดขึ้นก่อนท่ีจะได้รับอุบัติเหตุนั้น 
 
 สิ่งบอกกล่าวไดถู้กรับไว้แล้ว แต่ขณะที่มันกําลังถูกเก็บสะสมหรือก่อตัวเขา้ด้วยกัน ก็เกดิอุบัติเหตุ 
ขึ้นดังกล่าว  เมื่อกระบวนการก่อตัวเข้าด้วยกันถูกรบกวนหรือทําลาย  สิ่งบอกกล่าวจะไม่สามารถ
.................................................................................................................................................................. 
 
 สิ่งบอกกล่าวจะไม่สามารถจดจําหรือเก็บจํา  (stored)  ไว้ได้ 
 
 อาจกล่าวได้ว่า ระบบความจํามีสองลักษณะคือ “การเก็บจําระยะสั้น” (short – term storage)  
และ “การเก็บจําระยะยาว” (long – term storage) 
 
 การเก็บจําระยะส้ันส่วนใหญ่แล้วมีหน้าท่ีสองประการ ดังนี้ 
 
 - เก็บสิ่งบอกกลา่วจากภายนอกไว้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  บางครั้งจนกว่าบุคคลน้ันจะต้องใหค้วาม 
  สนใจในรายละเอียด หรือจนกว่าจะเก็บรวบรวมส่ิงบอกกล่าวได้เพียงพอ สิ่งบอกกล่าวนั้น 
  จึงจะเป็นมูลฐานในการพิจารณาหรือกระทาํกิจกรรม 
 - เก็บสิ่งบอกกลา่วที่ได้รับจากการเก็บจําระยะยาวเพื่อนํามาใช้ประโยชน์  ตัวอย่างเช่น การจํา 
  สูตรบางสูตรสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
 สิ่งบอกกล่าวสามารถเปลี่ยนจากการเก็บจําระยะสั้นไปเป็นการเก็บจําระยะยาวได้ ถ้าไม่มีสิ่งใด 
มารบกวน 
 
 นี่เป็นสิ่งซ่ึงแสดงว่ากระบวนการจําท่ีถ่ายทอดจากการเก็บจําระยะส้ันไปยังการเก็บจําระยะยาว 
น้ันค่อนข้างจะ  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 กระบวนการจําท่ีถ่ายทอดจากการเก็บจําระยะสั้นไปยัง  การเก็บจําระยะยาวน้ัน  ค่อนข้างจะ 
อยู่ภายใต้อิทธพิลของการรบกวน (susceptible to disturbance) 
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 ตัวอย่างเช่น 
 “บุคคลบางคนแนะนําตัวเขาเอง  แต่เรากลับลืมชื่อเขาอย่างรวดเร็ว  เพราะมัวสนใจดูรูปร่าง
ลักษณะภายนอกของเขา  เช่น  เครื่องแต่งตัว  ไฝบนจมูก  หรือแววตาที่มีชีวิตชีวา” 
 
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงมักจะลืมช่ือ  เพราะลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลที่แนะนําตัวเองให้เรารู้จักนั้น 
ตามปกติจะเป็นท่ีประทับใจมากกว่า  ซ่ึงทําให้มีผลรบกวนต่อกระบวนการเก็บจํา 
 
 ถ้าต้องการจําชื่อของเพื่อนร่วมงานหรือนักเรียนคนใหม่ให้ได้ จะต้องให้สมองมีการทวนซํ้า
หลาย ๆ ครั้ง  อย่างน้อยที่สุดจนกระท่ังให้ค่อย ๆ มีความรู้สึกฝังอยู่ในใจในลักษณะความจําระยะยาว 
 
 ข้อเท็จจริงของกระบวนการจําซ่ึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของการรบกวน จะเป็นไปตามลําดับแนวทาง 
ท่ีได้ให้สิง่บอกกล่าวไว้แล้ว เพ่ือจะเก็บจําเน้ือหาต่าง ๆ ไว้ในสมองได้ กระบวนการเรียนรู้จึงต้อง ………… 
..................................................................................................................................................ท่ีแน่นอน 
 
 เพ่ือจะเก็บจําเนื้อหาต่าง ๆ ไว้ในสมองได้  กระบวนการเรยีนรู้จึงต้องมีช่วงระยะเวลาท่ีแน่นอน 
และในขณะเดียวกันจะต้องมีความเข้มข้นชัดเจน (intensity) ที่แน่นอนด้วย  ด้วยวิธีการนี้จะทําให้
สิ่งบอกกล่าวถูกถ่ายทอดจากการเก็บจําระยะส้ันไปสู่การเก็บจําระยะยาวได้ 
 
 ลักษณะการสอนที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่ควรนํามาพิจารณาเป็นแบบอย่าง การเรียนการสอน 
ทางวิชาชีพก็เช่นกันท่ีจะต้องนําเรื่องน้ีมาพิจารณาอย่างจริงจัง  ไม่ใช่ให้ความสนใจแต่เพียงผิวเผิน 
 
 ปัญหาใหญ่ ๆ ในเรื่องน้ีท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น คุณภาพของหลักสูตร  การขาด
แคลนอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม และข้อเท็จจริงอีกประการ คือ ผู้สอนอาจเกรงว่า วิธีการสอนของ
ตนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
 ถ้าการสอนดําเนินไปอย่างช้า ๆ - ความใส่ใจจะลดน้อยลง 
 ถ้าการสอนดําเนินไปเร็วขึ้น - ความใส่ใจจะสงูขึ้นแต่ผลการเรียนรู้จะตํ่าลง 
 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการในการแก้ปัญหาน้ีได้หลายแนวทาง 
 แนวทางแรกทีเ่ป็นไปได้  ได้แก่  การสอนแบบสองช่องทาง (Two – channel – teaching) 
 นั่นหมายความว่าอย่างไร 
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 สิ่งบอกกล่าวจะไปถึง  “ผู้รับ”  โดยผ่านแนวทางทั้งสองช่อง คือ 
 - โดยการดู  ผ่านทาง  “ตา”  (visual channel) 
 - โดยการฟัง  ผ่านทาง  “หู”  (auditive channel) 
 
 ข้อความต่อไปนี้จะช่วยอธิบายกระบวนการดังกล่าว 
 
 ครู  (ผู้สอน)       นักเรียน  (ผู้รับ) 
 การสาธิต   ผ่านทางตา   การเห็น 
 การพูด    ผ่านทางหู   การได้ยิน 
 
 ถ้าการส่งผ่านสิ่งบอกกล่าวเป็นไปช่องทางเดียว  จะเกิดอะไรขึ้นได้ง่าย  ตัวอย่างเช่น ถ้าครูสอน 
โดยวิธีบรรยายเพียงอย่างเดียว 
 
 นักเรียนจะรับสิ่งบอกกล่าวโดยผ่านช่องทางที่สอง  เช่น  เขาจะมองออกไปนอกหน้าต่าง และ 
กระบวนการเรยีนรู้โดยวิธีน้ันก็จะ ……………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
  
 ช่องทางท่ีสองของเครื่องรับ (นักเรียน)  ท่ียังเป็น  “อิสระ”  (“free”  channel) ก็จะรับสิ่ง 
บอกกล่าวจากที่อ่ืน  ซ่ึงจะทําให้กระบวนการเรียนรู้ถูกรบกวนหรือแทรกแซง 
 
 การได้รับสิ่งบอกกล่าวทั้งสองช่องทาง  จะทําให้สิง่บอกกล่าวนั้นมีความเข้มข้น ชัดเจนข้ึน 
 
 “เพ่ือท่ีจะทําให้ความไขว้เขวเกิดขึ้นน้อยที่สุด  ในการเบนความใส่ใจไปยังสิ่งบอกกล่าวอ่ืน ๆ  
ท่ีไม่ต้องการ”  การถ่ายทอดส่ิงบอกกล่าวไม่ควรเป็นไปเพียงช่องทางเดียว  แต่ควรให้ท้ังโดย การเห็น
และ  การได้ยิน  ไปพร้อม ๆ กัน 
  
 ความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นํามาใช้กับวิธีการเรียนรู้ส่ีขั้นตอนมานานแล้ว โดยครูผู้สอน
สาธิตวิธีการทํางาน  ในขณะเดียวกันก็อธิบายลําดับขั้นต่าง ๆ ของการทํางานไปพร้อมกับการสาธิต 
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 การสอนแบบสองช่องทางในห้องเรียนสามารถกระทําทําได้ง่าย ๆ  เพราะในปัจจุบันมีเครื่อง
ฉายภาพข้ามศีรษะ (overhead projector)   ซึ่งสามารถใช้สอนเพื่อให้เนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อความภาพ และแผนภูมิ  โดยใช้ประกอบกับแผ่นใส  (transparencies) 
 
 เพ่ือที่จะทําให้สิ่งรบกวนหรือสิ่งซ่ึงหักเหความสนใจเกิดขึ้นน้อยที่สุด แต่เพ่ิมความเข้มข้นชัดเจน 
ในการถ่ายทอดสิ่งบอกกล่าวให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น  ท่ีใดหรือโอกาสใดก็ตามท่ีครูสามารถสอนโดยถ่ายทอด  
สิ่งบอกกล่าวได้ท้ังทาง............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
และ........................................................................................................................................................... 
ได้พร้อม ๆ ในเวลาเดียวกันก็ควรจะสอน 
 
 เพ่ือท่ีจะทําให้สิ่งรบกวนหรือสิ่งซ่ึงหักเหความสนใจเกิดขึ้นน้อยที่สุด  แต่เพ่ิมความเข้มข้นชัดเจน 
ในการถ่ายทอดสิ่งบอกกล่าวให้ได้ผลดีย่ิงขึน้  เม่ือใดก็ตามที่ครูสามารถสอนโดยถ่ายทอดสิ่งบอกกล่าวได้ 
ท้ังการเห็นและการได้ยิน  ได้พร้อมกัน ในเวลาเดียวกันก็ควรจะกระทํา 
 
 นี่คือสิ่งท่ีเรียกกันว่าการสอนแบบสองช่องทาง 
 
 แนวทางที่สองท่ีเป็นไปได้ เพ่ือท่ีจะปรับปรุงการเก็บจําสิ่งบอกกล่าว  (storing of information) 
ให้ดีย่ิงขึ้นก็คือ  “การแปรเปล่ียนเนื้อหา”   (context variation) 
 
 เราทราบมาแล้วว่า  เน้ือหาต่าง ๆ ท่ีจะเก็บจําระยะยาวได้นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหน่ึง 
อย่างไรก็ตาม ครูไม่สามารถที่จะสั่งให้รอจนกระท่ังกระบวนการดังกล่าวน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้  แต่เขาจะ 
ต้องให้เน้ือหาในลักษณะเดียวกันซํ้า ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง  ขณะเดียวกันเขาก็จะต้องระมัดระวังเป็นอย่าง
มากท่ีจะไม่ทําให้การสอนน้ันกลายเป็นสิ่งที่ซํ้าซากน่าเบ่ือ  การกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงซํ้า ๆ กัน ดังท่ีเรา
ทราบมาแล้วจะทําให้คนเบ่ือหน่าย  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นความจําเป็นท่ีต้องแปรเปลี่ยนสิ่งบอกกล่าวที่ได้สอน 
ซํ้า ๆ กันไปแล้ว 
 
 จะกระทําได้อย่างไร 
 
 วิธีท่ีจะได้ผลมากที่สุดคือ การให้สิ่งบอกกล่าวซํ้า ๆ กัน โดยใช้สื่อท่ีแตกต่างกันออกไป ลําดับขั้น 
ท่ีควรจะเป็นตามอุดมการณ์ (Ideal)  เป็นดังน้ี 



87 
 

 - ให้สิง่บอกกล่าวโดยใช้ภาพสไลด์หรือเทปบันทึกภาพ 
 - ทําให้สิง่บอกกล่าวนั้นเป็นที่กระจ่างชัด จนกระทัง่นักเรียนสามารถจะอธิบายได้ด้วยตนเอง 
 - นํามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์จริง 
 - ทบทวนซํ้า  โดยการวัดความสัมฤทธ์ิผล 
 
 ในการอภิปรายเชิงวิชาการน้ันสามารถแปรเปล่ียนได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของบทเรียน 
 
 ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของช้ินส่วนเครื่องจักรกล (machine element) สามารถท่ีจะกล่าวถึง
หัวข้อต่าง ๆท่ีแตกต่างกันดังน้ี 
 
 - หน้าท่ีของเคร่ืองจักร 
 - การทํางาน 
 - การซ่อมบํารุง 
 - ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย 
 
 โอกาสที่สิ่งบอกกล่าวและผลของกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ในความทรงจําระยะยาว  หรือ
อย่างน้อยที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  จะขึ้นอยู่กับจํานวนของ ………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
โดยใช้........................................................................................................................................................ 
 
 เนื้อหาต่าง ๆ จะจําได้ง่ายขึ้นมากถ้าได้รับการทบทวนซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้วิธีการท่ี
แตกต่างกันไป  
  
 อย่างไรก็ตาม ความประสงค์ในการแปรเปลี่ยนสิ่งบอกกล่าวมิใช่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความน่า
เบื่อหน่ายเท่าน้ัน  การเรียนรู้ทักษะทางสมองและทักษะทางกล้ามเน้ือใด ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ดังกล่าว จะนําไปใช้ประโยชน์ในภายหลังได้มาก และรวดเร็วกว่าการเรียนรู้ท่ีกระทําไปโดย 
สถานการณ์อย่างหน่ึงอย่างใด เพียงอย่างเดียวซ่ึงผลที่อาจเกิดขึ้นก็คือ ความรู้ท่ีได้เรียนน้ันจะสามารถ 
ทบทวนหรือนํามาใช้เฉพาะสถานการณ์น้ัน และนักเรียนจะไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
อ่ืน ๆ  (โปรดดูบทที่ 6  หน้า 110-111) 
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 เราได้เห็นแล้วว่ามีวิธีการที่เป็นไปได้สองวิธี  ที่จะทําให้แน่ใจได้ว่าเนื้อหาวิชาซึ่งจะนํามาใช้
ประโยชน์น้ัน ไม่ใช่เฉพาะจะถูกเก็บจําไว้ในการเก็บจําระยะส้ันช่ัวคราวเพียงอย่างเดียว  แต่ยังสามารถ 
เก็บจําไว้ในลักษณะของการเก็บจําระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย  วิธีการดังกล่าวคือ 
 
 - การสอนแบบสองช่องทาง 
 - การแปรเปลี่ยนสิ่งบอกกล่าวหรือเน้ือหา 
 
 และมีวิธีการท่ีเป็นไปได้วิธีท่ีสามคือ 
 
 - กิจกรรมผู้เรียน 
 
 วิธีการที่สามนี้จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 เราได้จําแนกความแตกต่างระหว่าง 
สัญญาณสองลกัษณะให้เห็นเด่นชัดแล้ว มีลกัษณะ 
ใดบ้าง 

 เราได้จําแนกความแตกต่างของ
สัญญาณระหว่าง 
- สัญญาณท่ีใช้คําพูด 
- สัญญาณท่ีไม่ใช้คําพูด  

 หน้า 
72-73 

   
 เราเรียกกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น 
เนื่องจากการใช้สัญญาณ “ทุติยภูมิ” แทนการใช้ 
สัญญาณ “ปฐมภูมิ” ท่ีทําให้เกิดปฏิกิรยิาดังกล่าว 
ว่าอย่างไร  จงยกตัวอย่าง 

 กระบวนการเรยีนรู้เช่นน้ีเรียกว่า 
“การวางเงื่อนไข” ตัวอย่างเช่น 
การโฆษณาจะมีจุดมุ่งหมาย หรือ 
“การวางเงื่อนไข” สําหรับสนิค้า 
หรือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

 หน้า 
74-75 

   
 สิ่งบอกกล่าวจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและถูก 
เก็บจําไว้ได้นาน ๆ ถ้าการให้สิ่งบอกกล่าวน้ัน 
สื่อความหมายได้แม่นยํา  คําว่าสื่อความหมาย 
ได้แม่นยําหมายถึงอะไร 

 - สั้น 
- มีความหมาย 
- ตรงเป้าหรือมีโครงสร้างท่ีดี
  

 หน้า 
78 
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 เราได้กล่าวถึงกฎการรับรู้ 4 ประการมา 
แล้ว  ถ้าหากได้นํากฎดังกล่าวมาใช้ประกอบใน 
การสอน จะทําให้การรับรู้และการให้ส่ิงบอกกล่าว 
มีผลดีย่ิงขึ้น 

 - กฎความใกล้ชิด 
เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของ 
เวลา หรือสถานที่ ซ่ึงง่ายที่จะเข้า 
กลุ่มกัน และกอ่ให้เกิดโครงสร้าง 

 หน้า 
79-82 

 
 กฎการรับรู้ 4 ประการดังกลา่วมีอะไร 
บ้าง และมีความหมายว่าอย่างไร 

 - กฎความคล้ายคลึงกัน 
 ภาพ  วัตถุ  ข้อความ และกฎ 
 หลักต่าง ๆ ที่คล้ายกัน  ง่ายที ่
จะจัดรวมเข้าไว้ด้วยกัน 
- กฎความสมบูรณ์ 
 สิ่งต่าง ๆ ท่ีได้แสดงไว้แล้ว 
 ในแต่ละบทหรือ “กรอบ” ทํา 
 ให้สังเกตได้เป็นแต่ละหน่วย 
- กฎความต่อเน่ือง 
 สิ่งบอกกล่าวซ่ึงสามารถนํามา 
 รวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น 
 รูปแบบท่ีเป็นไปตามลําดับขั้น 
 ทางตรรกวิทยา (Logical) หรือ 
 กระบวนการลงความเห็นทาง 
 จิตวิทยาที่เข้าใจได้พร้อม ๆ กัน 

  

     
 เราได้จําแนกให้เห็นเด่นชัดแล้วระหว่าง 
การเก็บจําสองลักษณะ  มีลักษณะใดบ้าง 

 การเก็บจําระยะสั้น และการเก็บ 
จําระยะยาว 

 หน้า 
83 

     
 เงื่อนไขหลักสําคัญที่ทําให้สิง่บอกกล่าว 
ง่ายต่อการถ่ายทอดจากการเก็บจําระยะส้ันไปสู่ 
การเก็บจําระยะยาว คืออะไร 

 กระบวนการเก็บจําซ่ึงอาจเรียกว่า 
การวางเงื่อนไข กระบวนการนี้จะ 
ต้องไม่ถูกรบกวนหรือหักเหความ 
สนใจจากแหลง่สิง่บอกกล่าวอ่ืน 
ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้อง 

 หน้า 
84-85 
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 วิธีการที่เป็นไปได้วิธีใดบ้าง ซ่ึงอาจกล่าว 
ได้ว่าสามารถนํามาช่วยป้องกันการหันเหความ 
สนใจจากเนื้อหาวิชาที่กําลังเรียนอยู่ 

 - การสอนสองช่องทาง 
- การแปรเปลี่ยนสิ่งบอกกล่าว 
- กิจกรรมของผู้เรียน 
 (ซ่ึงจะได้กล่าวในบทที่ 6) 

 หน้า 
84-86 

 
 
 



บทที่ 6 กิจกรรม 
 
 ลําดับขั้นสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงระลึกเสมอมีดังน้ี 
 
 - การจูงใจ  นักเรียนจะต้องพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพ่ือให้ได้สิง่ที่ต้องการ 
 - การให้สิง่บอกกล่าว นักเรียนจะได้รบัทราบข้อมูล สิ่งบอกกล่าวบางอย่าง 
 - การทํากิจกรรม นักเรียนจะต้องปฏิบัติบางอย่าง 
 - การสําเร็จผล  นักเรียนจะมีความสัมฤทธ์ิผลในสิ่งท่ีเขาพยายามกระทํา 
 
 ในบทที่ 4  “ความใส่ใจ”  และในบทที่ 5  “กระบวนการและการรับรู้สิ่งบอกกล่าว” เราได้
กล่าวถึงลําดับขั้นสําคัญขั้นท่ีสองคือ การได้รับสิ่งบอกกล่าวไปแล้ว  ในบทนี้จะอธิบายข้ันตอนต่อไปของ
กระบวนการเรียนรู้น่ันคือ การทํากิจกรรม 
 
 ผลจากงานวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาประการหน่ึงซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันแล้วก็คือ นักเรียนจะเกิด
การเรียนรู้ได้น้ันเขาจะต้องทํากิจกรรมบางอย่าง  กิจกรรมนี้อาจจะเป็น 
 
 - กระบวนการทางนามธรรม ได้แก่ กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตใจ เช่น การสังเกต 
  การคิด  พิจารณา 
 - กระบวนการทางรูปธรรม ได้แก่ กระบวนการที่เห็นได้ชัดเจนจากการกระทํา 
 
 หลักการพ้ืนฐานคือ 
 
 นักเรียนท่ีมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเพียงใดจะได้เรียนรูม้ากขึ้นเพียงน้ัน 
 
 สิ่งใดบ้างที่เราจะได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรม และจะทําได้อย่างไร 
 
 กิจกรรมชนิดใดที่จะมีความเหมาะสม 
 
 เราจะเริ่มจากขั้นตอนแรกโดยสังเกตดูว่าสัตว์เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้อย่างไร 
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การวางเงื่อนไข 
 
 แมวตัวหน่ึงเดินมาท่ีบ้าน  ขณะน้ันประตูปิดอยู่แมวจะตะกายประตูหลาย ๆ ครั้ง แต่ก็ไม่มีใคร
เปิดประตู  มันกระโดดไปที่กลอนประตูซ่ึงติดอยู่กับประตูสองสามคร้ังแต่ประตูก็ยังปิดอยู่ ในท่ีสุดมันจะ
ส่งเสียงร้องเหมียว ๆ  คราวน้ีมีคนเดินมาเปิดประตู  ในวันต่อมาแมวจะกระโดดไปที่กลอนประตูที่ติด
กับประตูเพียงครั้งเดียว  ประตูก็ยังไม่เปิดอีกเช่นเดิม  ดังนั้นมันจึงร้องเหมียว ๆ ประตูก็จะเปิดออก 
หลังจากนั้นเพียงสองสามวันแมวก็จะไม่ตะกายประตูหรือกระโดดไปที่กลอนอีก  แต่มันพยายามท่ีจะ 
เข้าไปภายในบ้านโดยการร้องเหมียว ๆ เพียงอย่างเดียว 
 
การจูงใจ        สัญญาณ       กิจกรรม     สําเร็จผล  (ผลลัพธ์) 
ต้องการเข้าในบ้าน      ประตูปิด      ตะกายประตู  (ซํ้ากัน  

หลาย ๆ ครั้ง)               

กระโดดไปที่กลอน 
(สองสามครั้ง)                
ร้องเหมียว ๆ                 

 
ประตูยังคงปิด 

 
ประตูยังคงปิด 
ประตูเปิดออก 

ต้องการเข้าในบ้าน      ประตูปิด      ตะกายประตู              

กระโดดไปที่กลอน        

ร้องเหมียว ๆ              

ประตูยังคงปิด 
ประตูยังคงปิด 
ประตูเปิดออก 

ต้องการเข้าในบ้าน      ประตูปิด      ร้องเหมียว ๆ                ประตูเปิดออก 
 
  
 กิจกรรมหรือปฏิกิริยา  ดังกล่าว  จะนําไปสู่ ……………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ 
 
 กิจกรรมหรือปฏิกิริยาดังกล่าวจะนําไปสู่ผลสําเร็จที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ 
 
 การเรียนรู้ในลักษณะนี้เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก  (trial and error) น่ันคือ
การเรียนรู้โดยการพยายามหรือทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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 คนเราเรียนรู้โดยวิธีน้ีด้วยเช่นกัน  ตัวอย่างเช่น เม่ือต้องการเข้าเกียร์เพ่ือถอยหลังรถยนต์โดยท่ี 
ยังไม่รู้ตําแหน่งของเกียร์ 
 
 ตําแหน่งของคันเกียร์ท่ีจะโยกจะใช้แทนปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีกระทํา เช่น การดึง กด หรือโยกไป 
ด้านหน้า  ด้านข้าง  หรือด้านหลัง 
 
 การทดลองหลาย ๆ ลักษณะจะทําให้เกิด ผลสําเร็จ  ซ่ึงถ้าต้องการเข้าเกียร์ถอยหลังอีกคร้ังหนึ่ง  
ก็ไม่จําเป็นต้องทดลองใหม่ในจังหวะอ่ืน ๆ อีก  แต่จะสามารถเข้าเกียร์ได้โดยทันทีหลังจากที่ได้พยายาม
ทดลองอีกสองสามครั้งโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง 
 
 คนได้เรียนรู้โดย ……………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
 
 คนได้เรียนรู้โดยความสําเร็จผล 
 
 จากตัวอย่างทั้งสองสามารถลงความเห็นกว้าง ๆ ได้ดังน้ี 
 
 เม่ือมีความต้องการเกิดขึ้น  ปฏิกิริยาต่าง ๆ จะนําไปสู่ความพอใจตามความต้องการน้ัน – เกิด
ผลสําเร็จ – ยังไม่เคยเรียนรู้หรือทราบมาก่อน  การทดลองของแต่ละบุคคลจะมีวิธีการแตกต่างกันไป 
ในท่ีสุดวิธีการหน่ึงจะทําให้เกิดผลสําเร็จ ในครั้งต่อ ๆ ไปเราจะนําวิธีการกระทําท่ีถูกต้องไปใช้ได้เร็วขึ้น
ท้ายที่สุดเราสามารถนําวิธีการท่ีถูกต้องและสอดคล้องกับเหตุการณ์ไปใช้ได้ทันที 
 
 การเรียนรู้จากผลสําเร็จสามารถท่ีจะนําไปใช้กับมนุษย์และสัตว์ได้อย่างชัดเจน ปฏิกิริยาต่าง ๆ  ท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลต่อเหตุการณ์ใด ๆ จะมีเฉพาะปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดผลสําเร็จเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ซ่ึงเป็นที่ ต้องการ 
 
 กระบวนการน้ีเรียกว่า  การวางเง่ือนไข 
 
 เราได้กล่าวถึงคําว่าการวางเงื่อนไขมาแล้วในบทที่ 5  ในลกัษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญาณ 
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 ตัวอย่างเช่น 
 
 ในการโฆษณาลูกค้าจะได้รับเงื่อนไขให้ซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือ 
 
  ในบทนี้เราจะได้กล่าวถึงเรื่องการวางเงื่อนไขของ ……………………………………………………. 
......................................................................................................................................................... 
 
 ในบทนี้เราจะได้กล่าวถึงการวางเงื่อนไขของ ปฏิกิริยาต่าง ๆ 
 
 ท้ังการวางเง่ือนไขต่อสัญญาณหรือการวางเงื่อนไขต่อปฏิกิริยาหลาย ๆ อย่างน้ัน เป็นสิ่งซ่ึงเรา
ได้รับมาจากการทดลองที่เกี่ยวกับสัตว์ 
 
 สัตว์สามารถท่ีจะกระทําสิ่งใดให้บรรลุผลได้อย่างน่าพิศวง  เม่ือได้รับสัญญาณและปฏิกิริยาท่ี
แตกต่างกัน  สัตว์สามารถที่จะสอนให้กินอาหารจากภาชนะรูปวงกลมเพียงอย่างเดียวโดยไม่กินอาหาร
จากภาชนะรูปวงรี  สามารถที่จะสอนให้ส่งเสียงร้องเม่ือเปิดไฟสีแดง  และจะตะกายเม่ือเปิดไฟสีเขียว
สามารถที่จะสอนให้ทําตามคําสั่งเม่ือได้ยินเสียงกระดิ่งค่อย ๆ  และไม่ทําตามคําสั่งเม่ือเสียงกระดิ่งดัง
กังวานขึ้นจากเดิม  หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่ามันสามารถที่จะสอนให้แสดงอาการตอบสนองเม่ือสัญญาณ
แตกต่างกัน  เพียงเล็กน้อย 
 
 ท้ังมนุษย์และสัตว์เรียนรู้สัญญาณและปฏิกิริยาได้โดยการวางเงื่อนไข  มนุษย์และสัตว์เรียนรู้ท่ี
จะแบ่งแยกสัญญาณท่ีแตกต่างกัน  และแสดงปฏิกิริยาท่ีแตกต่างกันด้วย 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 “เด็กเรียนรู้ท่ีจะจําแนกความแตกต่างระหว่างสุนัขหลาย ๆ ตัว ซ่ึงจะมีท้ังสุนัขท่ีดุร้ายและสุนัข
ท่ีไม่ดุร้ายเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบในเรื่องถนนต่าง ๆ ท่ีไม่เหมือนกัน มีท้ังถนนท่ีว่างมากจนแทบจะ
เล่นกีฬาได้ในขณะท่ีถนนอ่ืน ๆ ซ่ึงมองดูคล้ายกันแต่จะต้องใช้ความระมัดระวังการจราจรอย่างมาก
แม้กระท่ังการจะก้าวเท้าลงไป” 
 
 ตัวอย่างในการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ 
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 “ดอกสว่านที่มีด้ามเรียวและมีขนาดพอเหมาะจึงจะสามารถยึดติดกับเพลาของแท่นเจาะได้
โดยตรง  ในขณะท่ีดอกสว่านซ่ึงมองดูคล้ายกันแต่มีด้ามเป็นรูปทรงกระบอก จะต้องใช้หัวจับสําหรับจับ
ดอกสว่านเพ่ือยึดกับแท่นเจาะ 
 
 การเรียนรู้  ความแตกต่าง  หมายถึง 
 
 การท่ีได้ทราบว่าสิ่งบอกกล่าวที่คล้ายกันน้ันอาจมีปฏิกิริยา………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
 
 การเรียนรู้ความแตกต่างจะเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาความสามารถ จนพอจะทราบ
ได้ว่าสิ่งบอกกล่าวที่คล้าย ๆ กันน้ัน  อาจมีปฏิกิริยาแตกต่างกัน 
 
การเรียนรู้คําศัพท์สําคัญและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
 
 ผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมาทางด้านภาษาท่ีเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ความแตกต่างก็คือ การกําหนด
คําศัพท์ท่ีสําคัญ ๆ ขึ้นมา ในท่ีน้ีหมายถึงการจําแนกสิ่งบอกกล่าวท่ีแตกต่างกันซ่ึงต้องการปฏิกิริยาอย่าง
เดียวกัน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “เม่ือเรากําลังขับรถไปแล้วสัญญาณไฟจราจรบอก หยุด  ขณะน้ันไฟสัญญาณจราจรเป็นสีแดง 
หรือเพ่ิงจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง  ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะต้องหยุด” 
 
 ตัวอย่างในการเรียนการสอนทางวิชาชีพ 
 
 “ขณะท่ีทํางานเก่ียวกับกรด  งานสกัด  งานเจียระไน  หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องตัดต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นงานท่ีมักจะเป็นอันตรายต่อตา  ดังน้ันจึงควรสวมแว่นตาเพ่ือป้องกันอันตราย” 
 
 เหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท้ังหมดจะสมัพันธ์กับกิจกรรม  มีอยู่บ่อยคร้ังที่กจิกรรมดังกล่าว 
จะเป็นเพียงกระบวนการทางความคิดเท่าน้ัน  ตัวอย่างเช่น การจําแนกลักษณะเกลียวของเก้าอ้ีหมุนกับ
แกนเกลียวของปากกาจับงานบนเครื่องจักร 
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 การเรียนรู้คําศัพท์ท่ีสําคัญจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการประสานสิ่งบอกกล่าวต่าง ๆ กัน 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ.......................................................................................................................................... 
 
 การเรียนรู้คําศัพท์ที่สําคัญจะดําเนินไปตามจุดมุ่งหมายของการรวมสิ่งบอกกล่าวต่าง ๆ กัน
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างเดียวกัน 
 
 การเรียนรู้กฎเกณฑ์ จะขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว เช่น การเรียนรู้ความแตกต่าง
และคําศัพท์ท่ีสําคัญ  บุคคลซ่ึงเรียนรู้กฎเกณฑ์จะมีความรู้ความสามารถท่ีเกิดจากการได้เรียนรู้กฎท่ัว ๆ 
ไปเม่ือได้รับสิ่งบอกกล่าวใด ๆ เขาจะมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  เขาไม่จําเป็นต้องเสียเวลาค้นหากิจกรรม
ท่ีถูกต้องโดยการทดลองหรือจะต้องคอยสังเกตหรือเลียนแบบจากผู้อ่ืน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 เราทราบแล้วว่า ผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับ 180 องศาเสมอ (กฎ) ถ้าพิจารณา 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัวซ่ึงกําหนดให้มีมุมภายในมุมหน่ึงเป็นมุมฉาก  มุมภายในท่ีเหลืออีกสองมุมจะมีค่า
มุมละเท่าใด คาํตอบท่ีถูกต้องจะหาได้จากกฎโดยไม่ต้องใช้กระบวนการลองผิดลองถูกเพ่ือหาคําตอบ 
 
 โดยการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ นักเรียนจะสามารถกําหนด………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
ท่ีเหมาะสมของเขาจากข้อมูลท่ัว ๆ ไปซ่ึงได้รับและเป็นสิ่งบอกกล่าวท่ีเป็นรูปธรรม 
 
 โดยการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ นักเรียนจะสามารถกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของเขา จาก
ข้อมูลท่ัว ๆ ไปซ่ึงได้รับและเป็นสิ่งบอกกล่าวท่ีเป็นรูปธรรม ในการทํางานแก้ปัญหา  กฎเกณฑ์  คําศัพท์
ท่ีสําคัญและความแตกต่างซ่ึงได้เรียนรู้มาก่อนจะถูกนํามาใช้กับความสัมพันธ์ของส่ิงใหม่ ๆ 
 
 เราจะมาสรุปกันว่าคนเรียนรู้อะไรบ้าง 
 
 - สัญญาณ 
    โดยการเก่ียวโยงกับสัญญาณปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยากับสัญญาณอ่ืน ๆ 
  (ทุติยภูมิ)  ซ่ึงจะกลายเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับปฏิกิริยาน้ี(ในเรื่องเกี่ยวกับภาษา  การเรียนรู้   
              ข้อความเป็นส่วนหน่ึงในเรื่องน้ี) 



97 
 

 - ปฏิกิริยา 
    จํานวนคร้ังของปฏิกิริยาต่อสิง่ใด ๆ อาจเป็นไปได้ท่ีจะลดน้อยลงกว่าปฏกิิริยาซ่ึงได้รับ 
  แรงเสริมจากผู้กระทํา (ในเรื่องเกี่ยวกับภาษา  คําพูด  การเรียนรู้ความแตกต่างจะเกี่ยวข้อง 
  กับเรื่องน้ี) 
 
  การเรียนรู้สัญญาณและปฏิกิริยาต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็น  การวางเง่ือนไขเช่นกัน การวาง 
  เงื่อนไขสามารถประยุกต์ใช้ได้ท้ังกับสัตว์และมนุษย์ 
 
  การเรียนรู้โดยใช้คําพูดเป็นกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะ 
 
 - การเรียนรู้  ข้อความ 
    สิ่งบอกกล่าวซ่ึงเป็นคําพูดสองประโยค หรือคําพูดประโยคเดียว กับสิ่งบอกกล่าวท่ี 
  ไม่ใช้คําพูดจะมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 
 
 - การเรียนรู้  ความแตกต่าง 
    สิ่งบอกกล่าวทีแ่ตกต่างกันแม้เพียงเล็กน้อย  จะทําให้เกิดปฏิกิริยาแตกต่างกัน 
 
 - การเรียนรู้  คําศัพท์สําคัญ 
    สิ่งบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ จะถูกจัดจําแนกไว้เป็นแต่ละประเภท 
 
 - การเรียนรู้  กฎเกณฑ์ 
    ปฏิกิริยาที่ถูกต้องต่อสิ่งบอกกล่าวใด ๆ เป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้กฎเกณฑ์ 
 
 - การเรียนรู้การ  แก้ปัญหา 
    การเรียนรู้ความแตกต่าง  ข้อความ  และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้นํามาประยุกต์ในการใช้ 
  งาน หรือสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ในสิ่งใหม่ ๆ 
 
  ความเป็นไปได้ของหลักการต่าง ๆ ดังกล่าวที่จะนําไปใช้ในการเรียนรู้  ได้อธิบายไว้แล้วใน
บทที่ 1  โดยการทดลอง  การฝึก  การจํา  การสังเกต  การเลียนแบบ  การเข้าใจ 
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การทดลอง  การสังเกต  และการเลียนแบบ 
 
 เราได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยการทดลองไปแล้ว ดังน้ี 
 - ความต้องการบางสิ่งบางอย่าง  ตัวอย่างเช่น  ต้องการขับรถถอยหลัง 
  ความพยายามเพื่อบางสิ่งบางอย่าง 
 
 - การได้รับสัญญาณ   คันเกียร ์
  
 - การทดลองกระทําด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การดึง  การกด  การผลัก การโยก 
 
 - การกระทําวิธีหนึ่งประสบผลสําเร็จ ขั้นแรกให้กดลงก่อน  แล้วผลกัไปด้านหลัง 
 
 การเรียนรู้โดยการทดลอง หมายถึง  การเรียนรู้จากความสําเร็จผล 
 
 การทดลองในระหว่างกระบวนการเรียนรู้อาจเป็นสิ่งที่ “มืดมนมองไม่เห็น” (blind) คล้ายกับ  
แม่ไก่ท่ีต่ืนตกใจและว่ิงไปมาอย่างวุ่นวายอยู่ภายในเล้าไก่เพ่ือหาช่องทางออกจากกรง  แต่ปฏิกิริยาหลาย ๆ 
อย่างสามารถที่จะกําหนดให้เป็นระบบ  สามารถที่จะวางแผนไว้โดยใช้ประสบการณ์และความเข้าใจ
อย่างลึกซ้ึง 
 
 ข้อความต่อไปน้ีข้อใดบ้างที่ท่านคิดว่าเป็นความจริง การทดลองอย่างไม่เป็นระบบและมืดมน
มองไม่เห็นจะยิ่ง 
    ต้องการใช้เวลานานมากขึ้น 
    ต้องการใช้เวลาน้อยลง 
 
 จนกว่าจะได้เกิดการเรียนรู้จากปฏิกิริยาความสําเร็จผล 
 
 การทดลองอย่างไม่เป็นระบบยิ่งต้องการใช้เวลานานมากขึ้น  จนกว่าจะได้เกิดการเรียนรู้จาก
ปฏิกิริยาความสําเร็จผล  มันอาจเป็นการบังเอิญที่การทดลองอย่างมืดมนมองไม่เห็นน้ันได้พบคําตอบท่ี
ถูกต้องในทันที  การทดลองอย่างเป็นระบบอาจต้องใช้เวลานาน  อย่างไรก็ตามสถานการณ์ท่ีคล้ายกันท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  บุคคลที่ได้ทดลองอย่างเป็นระบบจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ได้เร็ว
กว่ามาก 
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 ในชีวิตประจําวันการเรียนรู้โดยการทดลองมักเกิดขึ้นเสมอ ๆ แต่การเรียนรู้ในลักษณะน้ีจะมี
ข้อเสียเช่นกัน  เพราะนอกจากจะต้องใช้เวลานานแล้ว  ยังอาจ  ทําให้เกิด  ข้อผิดพลาดและทําความ
เสียหายได้อีกด้วย 
 
 ลองพิจารณาดูในกรณีของเด็กที่เอามือไปจับกาต้มนํ้าท่ียังร้อนอยู่มือก็จะพอง  โดยการทดลอง
เขาได้เรียนรู้ว่าวัตถุที่ร้อนนั้น  ถ้าเอามือไปจับมือก็จะพองเป็นแผล มือที่เป็นแผลพองนั้นอาจไม่เป็น
อันตรายมากนัก  แต่สําหรับในโรงงานการเรียนรู้โดยการทดลองอาจนําไปสู่อันตรายที่ร้ายแรงมากกว่า
ดังน้ันในการฝึกปฏิบัติในโรงงานจึงต้องอยู่ภายใต้การแนะนําควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน ท้ังน้ี
เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการทดลองอย่างไม่รู้จริง  ตัวอย่างเช่น ในขณะที่กําลังฝึกใช้เครื่องมือ หรือเคร่ืองจักร 
ดังน้ันจึงเป็นความจําเป็นที่ต้องมีการสอนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
 ด้วยเหตุนี้ในการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้โดยการทดลองจะเปล่ียนไปเป็นการเรียนรู้โดย การสังเกต
และ การเลียนแบบ 
 
 การเรียนรู้โดยการเลียนแบบจะทําให้สําเร็จผล  ได้อย่างไร 
 
 การเลียนแบบอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว  โดยไม่ได้เจตนา  คล้ายกับการเลียนแบบคําพูดหรือ
คําแสลงของผู้ที่เพ่ิงมาใหม่ในสังคมใด ๆ มาตรฐานของสังคมได้รับการพัฒนาและสร้างขึ้นโดยการเลียนแบบ 
สิ่งต่าง ๆ โดยสัญชาตญาณ  ตัวอย่างเช่น ความประพฤติต่าง ๆ ของบุคคลซ่ึงอยู่ในสังคมของโรงงาน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่ทํางาน  สิ่งต่าง ๆ ที่เห็นอยู่เป็นประจําวัน
การทํางานในสถานที่ซ่ึงเงียบสงบหรืออึกทึกและเคร่งเครียด ล้วนเป็นผลมาจากการเลียนแบบซึ่งกันและกัน 
แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเลียนแบบโดยไม่ได้เจตนา 
 
 ใคร  บ้างที่ถูกเลียนแบบ 
 - บุคคลแต่ละคนที่เข้าไปร่วมกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  จะเลียนแบบพฤติกรรมภายในกลุ่มนั้น 
  ซ่ึงได้กําหนดและยอมรับไว้แล้ว 
 - กลุ่มบุคคลหรอืแม้กระท่ังบุคคลคนเดียว  เลียนแบบพฤติกรรมท่ีเป็น  “อุดมคติ”  (ideal) 
 
  พลังและผลของอุดมคติจะขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง 
 - อุดมคติซ่ึงมีสถานภาพทางสงัคมช้ันสูงจะถูกเลียนแบบมากกว่า 
 - อุดมคติซ่ึงนักเรียนได้พิจารณาแล้วว่ามีส่วน “คล้าย” กับของเขาจะถูกเลยีนแบบมากว่า 
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 พฤติกรรมที่ถูกสร้างขึ้นใน……………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
จะถูกเลียนแบบได้ดีเท่า ๆ กับพฤติกรรมทาง ……………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ  เพราะมีคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ตรงกับของนักเรียน 
 
 พฤติกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นในกลุ่ม  จะถูกเลียนแบบได้ดีเท่า ๆ กับพฤติกรรมทางอุดมคติซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ เพราะมีคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ตรงกับของนักเรียน 
 
 ตัวอย่างที่คล้ายกันและอธิบายได้ง่าย เช่น การไว้ผมยาวตามสมัยนิยมในกลุ่มวัยรุ่น นักร้อง  
นักดนตรีของวงดนตรีที่มีช่ือเสียงจะถูกกลุ่มคนท่ีคลั่งไคล้หรือท่ีเรียกว่าแฟนเพลง นํามายึดถือเป็นอุดม
คติ วัยรุ่นบางคนเลียนแบบอุดมคติและก็กลายเป็นอุดมคติใหม่ภายในกลุ่ม  วัยรุ่นคนอื่น ๆ ท่ียังไว้ผม
สั้นจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่ในกลุ่ม 
 
 ครูทุกคนทราบถึงผลอันเกิดจากการเลียนแบบ  ถ้านักเรียนคนหน่ึงภายในกลุ่มมีส่วนเด่น ได้รับ 
การยอมรับลักษณะบางประการของเขาว่าเป็นอุดมคติ  นักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็จะเลียนแบบเขา ถ้าเขาเป็น 
คนอวดดีหรอืด้ือรั้น  นักเรียนท้ังกลุ่มอาจรับเอาพฤติกรรมนีโ้ดยการเลียนแบบ  ในอีกกรณีหน่ึงนั้นนักเรยีน 
ก็สามารถแสดงความคิดซ่ึงเป็นท่ียอมรับได้เช่นกัน เช่น การแสดงความสนใจเน้ือหาวิชา ความรู้ ฯลฯ 
 
 แม้ว่าตัวครูผู้สอนเองอาจประพฤติปฏิบัติเป็นอุดมคติ  แต่เขาก็มีสิ่งซ่ึงเป็นท่ีแนใ่จเก่ียวกบัเงื่อนไข 
เบื้องต้น (pre-condition) ประการหน่ึงในทางสนับสนุนเขานั่นคือการที่เขาเป็นครูซ่ึงมีสถานภาพทาง
สังคมสูงกว่านักเรียน 
 
 อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเบื้องต้นประการอ่ืน ๆ เช่น “ความคล้ายคลงึ” (similarity) ในระหว่างคร ู
และนักเรียนไม่ได้เริ่มต้นมาพร้อม ๆ กัน 
 
 ครูจะแก้ปัญหาน้ีได้อย่างไร 
 
    โดยการเลียนแบบความสนใจของนักเรียน 
    โดยการแสดงความสนใจปัญหาของนักเรียน 
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 ถ้าหากครูแสดงความสนใจต่อปัญหาของนักเรียน  เขาจะประสบผลสําเร็จบางประการตาม
หลักการของ “ความคล้ายคลึงกัน”  ซ่ึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอุดมคติท่ีจะบรรลุผลได้ 
 
 การเรียนรู้โดยการเลียนแบบซ่ึงมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจํา  ได้แก่ อะไร 
 - พฤติกรรมทางสังคม 
 ท้ังพฤติกรรมซ่ึงแสดงถึงความร่วมมือกัน  การมีส่วนร่วมกัน และพฤติกรรมซ่ึงแสดงถึงความ
ก้าวร้าว การมุ่งร้าย อาจถูกเลียนแบบ  ภาพและรายการที่ปรากฏทางจอโทรทัศน์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อาชญากรรมหรือความโหดเหี้ยมซึ่งมีอยู่อย่างต่อเนื่องจํานวนมากนั้นจะทําให้เกิดการเลียนแบบอย่าง
แน่นอนความก้าวร้าวของนักเรียนคนหนึ่ง อาจทําให้ผู้อ่ืนเลียนแบบตาม พฤติกรรมทางสังคมของครูอาจ
ถูกเลียนแบบได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าหากเขาประพฤติปฏิบัติท่ีเป็น “อุดมคติ” 
 
 ตัวอย่าง  ถ้าครูปฏิบัติต่อนักเรียนในลักษณะที่ก้าวร้าวจะทําให้เกิดอะไรขึ้น เช่น ครูติเตียน
นักเรียนในเรื่องส่วนตัว และไม่ให้เกียรติ หรือตําหนิอยู่เป็นประจํา 
 
 นักเรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมน้ี และจะนําไปใช้ในกลุ่มของพวกเขาเอง เช่น เขาจะนําไปปฏิบัติ
ต่อเพ่ือนที่อ่อนแอกว่าในกลุ่ม หรือแม้กระท่ังเพ่ือนท่ีดีแต่ไม่เป็นท่ียอมรับในกลุ่มก็อาจจะถูกปฏิบัติใน
ลักษณะที่กล่าวนี้ด้วย 
 
 กรณีพิเศษของพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงเปน็การเรียนรู้โดยการเลียนแบบเป็นส่วนใหญ่คือพฤติกรรม
ทางภาษา (Linguistic behavior) 
 
 เด็ก ๆ เรียนรู้โดยการเลียนแบบ  วัยรุ่นเลียนแบบคําแสลงในกลุ่มของเขา คําพูดต่าง ๆ ของครู 
ผู้สอนจะถูกเลียนแบบได้รวดเร็วเช่นกัน 
 
 ดังนั้นครูจึงควรสังเกตลักษณะสองประการ คือ 
 ก.  ครูควรใช้คําศพัท์เทคนิคและออกเสียงให้ถกูต้อง  ซ่ึงจะทําให้นักเรียนเรียนรู้การใช้คําศัพท์ 
  เทคนิคได้ง่ายและถูกต้อง 
 ข. ครูควรจะพูดกบันักเรียนในลกัษณะที่ตนเองอยากจะให้ผูอ่ื้นพูดกับตน และในลักษณะท่ี 
  อยากจะให้นักเรียนพูดในระหว่างกลุ่มของเขาเอง ได้แก่ การพูดด้วยความสุภาพ ไม่วกวน 
  และมีไมตรีจิต 
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 พฤติกรรมท่ีสําคัญ ๆ ในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเรียนรู้โดยการเลียนแบบนั้น  สามารถที่นึกทบทวนได้
ดังกรณีของเด็กชายซ่ึงเรียนรู้วิธีการผูกเชือกเงื่อนกระตุกของชาวประมงได้อย่างไร  หรือนึกทบทวนใน
กรณีท่ีนักเรียนเฝ้าดูครูของเขาขณะปฏิบัติงาน 
 
 โดยการสังเกตและการเลียนแบบ................................................................................................ 
………………………………............................................................................................................................... 
จะถูกเรียนรู้ด้วยเช่นกัน 
 
 โดยการสังเกตและการเลียนแบบ  ทักษะใหม่ ๆ จะถูกเรียนรู้ด้วยเช่นกัน 
 
 เด็กเลียนแบบทักษะโดยไม่รูตั้ว แต่มันจะได้ผลก็แต่เพียงทักษะท่ีง่าย ๆ เท่านั้น  เพ่ือท่ีจะสามารถ 
เลียนแบบทักษะที่ยากและซับซ้อนได้  จึงจําเป็นต้องใช้การสังเกตด้วยความตั้งใจ 
 
 ในการฝึกปฏิบัติ  การสังเกตด้วยความต้ังใจและการเลียนแบบจะต้องนํามาใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
วิธีการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน  ซ่ึงในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะในขั้นตอนของการสาธิตและการนําไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์เท่าน้ัน 
 
 ขั้นตอนการสาธิตหรือการบอกกล่าว 
 
 ครูสาธิตการทํางานเป็น 3 ครั้ง  ครั้งแรกเป็นการสาธิตอย่างช้า ๆ ครูจะอธิบายครอบคลุมอย่าง
กว้าง ๆ ว่าเขากําลังทํา อะไร ทําได้ อย่างไร และ ทําไม จึงต้องทําด้วยวิธีน้ัน 
 
 ในระหว่างการสาธิตครั้งที่สองครูจะทบทวนแต่เพียงอธิบายว่าเขากําลังทําอะไร และบอกขั้นตอน 
สําคัญ ๆ ในระหว่างที่กําลังสาธิตเป็นขั้น ๆ 
 
 ในการสาธิตครั้งท่ีสามจะไม่มีการอธิบายประกอบใด ๆ  ครูเพียงแต่สาธิตการทํางานใหดู้เท่าน้ัน 
 
 ครูให้สิง่บอกกล่าวได้เป็นสองช่องทาง  โดยการสาธิตและ…………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
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 การสาธิตกิจกรรมนั้นกระทําเพียง 
    ครั้งเดียว 
    หลายคร้ัง 
 
 ลําดับขั้นการให้สิ่งบอกกล่าวตามวิธีการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน เป็นดังน้ี 
 
 ครูให้สิง่บอกกล่าวเป็นสองช่องทาง  โดยการสาธิตและโดย การอธิบาย ซ่ึงการสาธิต 
กิจกรรมนั้นกระทําได้ หลายครั้ง 
 
 ในระหว่างขั้นตอนการให้สิ่งบอกกล่าว นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้สังเกตดูอย่างต้ังอกต้ังใจเท่านั้น  
แต่เขาจะถูกกระตุ้นให้กระทํากิจกรรมในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ 
 
 ขั้นตอนการนําไปใช้ประโยชน์หรือการเลียนแบบ 
 
 ในครั้งแรกนักเรียนจะเลียนแบบการกระทําโดยไม่ต้องให้คําอธิบายประกอบใด ๆ ถ้าเขาทําสําเร็จ 
เขาจะทวนซํ้าและอธิบายประกอบได้ว่าเขากําลังทํา อะไรถ้าเขาสามารถบอกช่ือขั้นตอนท่ีสําคัญได้ถูกต้อง
ในท่ีสุดเขาจะสามารถทํางานน้ันได้  ซ่ึงไม่เพียงแต่อธิบายว่าเขากําลังทํา  อะไร  เท่าน้ัน  แต่ยังอธิบาย
ได้ว่าทํา อย่างไร   และ ทําไม  จึงต้องทําเช่นน้ันด้วย 
 
 กิจกรรมบางอย่างอาจเรียนรู้ได้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบเพียงอย่างเดียว ตัวอย่าง เช่น
วิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เพราะกิจกรรมน้ีเป็นเรื่องง่าย ๆ หรือใช้ร่วมกันกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเคยเรียนรู้
มาก่อนแล้ว 
 
 อย่างไรก็ตามตัวอย่างของวิธีการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนน้ันแสดงให้เห็นว่า การสังเกตและการเลียนแบบ 
ท่ีกระทําซํ้า ๆ กันอย่างต่อเนื่อง จะทําให้สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ท่ียุ่งยากซับซ้อนได้  ในทางหนึ่ง
น้ันการกระทําในลักษณะน้ีอาจมีปัญหาอยู่บ้างเพราะต้องใช้เวลา  แต่ในอีกทางหนึ่งน้ันก็นับเป็นเรื่องท่ีดี
เช่นกันเม่ือพิจารณาในแง่ของการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม 
 
 พฤติกรรมทางสังคมเป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ช้า  ถ้าเพียงใช้วิธีของการสงัเกตและเลียนแบบอยู่บ่อย ๆ 
ด้วยเหตุนี้จากตัวอย่าง ครูอาจจะอารมณ์เสยีไปบ้างก็ไม่เป็นไร  ตราบเท่าท่ีความสัมพันธ์ระหว่างครแูละ 
นักเรียนยังเป็นไปด้วยดี 
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 เราสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ผู้ท่ีจะถูกเลียนแบบได้น้ันมีใครบ้าง - กลุ่มคน 
    - “อุดมคติ”  
 
 สิ่งทีถู่กเลียนแบบมีอะไรบ้าง - พฤติกรรมทางสังคม 
   - พฤติกรรมทางภาษา 
   - ทักษะ 
 
 เงื่อนไขที่จะทําให้การเรียนรู้โดยการเลียนแบบสะดวกและง่ายน้ันมีอะไรบ้าง 
  
 - การได้รับ  การจูงใจ 
 - การได้รับ  ส่ิงบอกกล่าว     สัญญาณจะต้องสั้นและ ส่ือความหมาย 
 - กิจกรรมท่ีเลียนแบบจะนําไปสู่  ความสําเร็จ 
 
การจําและการฝึกหัด 
 
 เราได้ทราบแล้วว่า การเรียนรู้พฤติกรรมท่ียุ่งยากและซับซ้อนน้ันจําเป็นท่ีต้องกระทําซํ้า ๆ กัน
ความรู้และทักษะก็เป็นสิ่งท่ีจะต้องจดจําและฝึกหัด 
 
 - จะต้องฝึกหัดบ่อยคร้ังเพียงใด 
 - เป็นไปได้หรือไม่ท่ีการฝึกหัดนั้นจะมีมากจนเกินไป 
 - การทําแบบฝึกหัดควรมีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ หรือจะกระทําต่อเน่ืองกันไป 
 
 แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงผลจากการทดลองของ ดอเร และฮิลการ์ด (Dore and Hilgard, 1983) 
 
 กลุ่ม ก  และกลุ่ม ข  ทํางานอย่างหน่ึงเพ่ือฝึกทักษะ  ผลสําเร็จได้แสดงไว้เป็นคะแนน 
 
 กลุ่ม ก  ฝึกทํา 1 นาทีและหยุดพัก 3 นาทีและปฏิบัติในลกัษณะนี้ต่อไป 
 กลุ่ม ข  ฝึกทํา 3 นาทีและหยุดพัก 1 นาทีและปฏิบัติในลกัษณะน้ีต่อไป 
 
 ทุก ๆ นาทีจะนับคะแนนและบันทึกค่าแสดงไว้ในแผนภมิู 
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 ในเร่ืองของทักษะเราสามารถสรุปได้ว่า  การฝึกหัดท่ีมีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ อย่างเหมาะสม
น้ันจะได้ผลดีกว่าการฝึกหัดมากแต่มีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ น้อยเกินไป 
 
 ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันยืนยันผลการทดลองนี้ดังตัวอย่างเช่น 
 
 เด็ก ๆ เรียนรูใ้นการว่ายนํ้าหรือเล่นเทเบิลเทนนสิได้ดีขึ้นมากภายหลงัที่ได้หยุดพัก ซ่ึงจะดีขึ้นกว่า
ก่อนหน้าการหยุดพัก  ดูเหมือนว่าถ้าการฝึกหัดกิจกรรมน้ันสิ้นสุดลงจะมีผลตามมาในภายหลัง 
 
 ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังสามารถใช้กับการได้รับ ความรู้ โดยการจําและการฝึกหัดได้หรือไม่ 
 
 ถ้าหากความรู้ใหม่ไม่อาจรับได้โดยสืบเน่ืองมาจากความรู้เดิมท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน และถ้าสิ่งเหล่าน้ัน
ไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แล้ว  ดังนั้นจะต้องเรียนรู้สิ่งน้ีโดยการท่องจํา 
 
 ในกรณีใดบ้างที่จะต้องทําเช่นน้ี 
................................................................................................................................................................... 
 
 ตัวอย่างเช่น เม่ือต้องการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาต่างประเทศ คาํเฉพาะต่าง ๆ สูตรต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้  มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
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 ความจําเกิดขึ้นได้ดังต่อไปน้ี 
 ในระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ สองหรือสามส่วนจะทําให้เกิดความสัมพันธ์กันขึ้น  ความสัมพันธ์น้ี
จะเก็บสะสมไว้ในสมอง 
 
 ตัวอย่างเช่น  เม่ือเรียนรู้ 
 ช่ือหรือคําเฉพาะ มุมคมเลื้อยของดอกสว่าน 
 (ส่วนย่อย ก) (ส่วนย่อย ข) 
 
 ความสัมพันธ์ของ  ก – ข  จะถูกเก็บไว้  หลังจากนั้นในระหว่างการทดสอบ  ถ้าให้ข้อมูลส่วน 
ย่อย ก  ส่วนย่อย ข  ก็จะจําได้โดยอัตโนมัติ  อย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากการเรียนรู้
ประสบผลสําเร็จ  และความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเหล่านั้นได้เกิดขึ้นมาก่อน 
 
 การศึกษาทดลองได้แสดงให้เห็นว่า  แม้ว่าความสัมพันธ์ของช่ือช้ินส่วนเหล่านี้ (ช่ือท่ัวไป ช่ือท่ี
ใช้เป็นมาตรฐาน)  จะจดจําได้ดีกว่า  ถ้ากระบวนการเรียนรู้มีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ สิ่งนี้จะเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  
 ในครั้งแรกท่ีนักเรียนเรียนรู้ชือ่ของช้ินส่วนเครื่องจักร  เขาจัดความสัมพันธ์ดังนี้ 
 
 ส่วนย่อย และ ช่ือ 

    ก 
    ข 
    ค 
 
 หลังจากนั้นเขาเรียนรู้  หน้าท่ี  ของช้ินส่วนต่าง ๆ โดยทันที  ขณะนี้เขาเรียนรู้ความสัมพันธ์ท่ี
แตกต่างกันออกไปกับส่วนย่อยเดิม 
 
 ส่วนย่อย และ ช่ือ 

    ง 
    จ 
    ฉ 
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 มันอาจเป็นไปได้ท่ีความสัมพันธ์ ใหม่ จะไปซํ้าซ้อนกับความสัมพันธ์เก่าและซ่อนเร้นสิ่งเหล่าน้ันไว้  
ถ้าต่อมาในระหว่างการทดสอบมีการแสดงชิ้นส่วนเครื่องจักร และให้บอกชื่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น  
แต่นักเรยีนอาจจําได้เฉพาะหน้าท่ีของมันเพียงอย่างเดียว 
 
 ถ้าในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ไม่มีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ แล้ว  สิ่งที่เพ่ิงจะได้เรียนรู้ใหม่ ๆ
จะเข้าไปทําให้เกิดความสับสน ปะปนกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปก่อนหน้านั้น 
 
 บางสิ่งบางอย่างท่ีได้เรียนรู้ใหม่  ซ่ึงคล้ายกับสิ่งที่ได้เรียนรูผ้า่นไปแล้วจะไป…………………………. 
................................................................................................................................................................... 
การจําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วนั้น 
 
 สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ซ่ึงคล้ายกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านไปแล้วจะไปขัดขวางการจําสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านไป
แล้วนั้น (retroactive restraint of the memory) 
 
 สิ่งนี้หมายความว่า ถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง   กับ ก  และ  ง  เป็นไปในลักษณะที่กะทันหัน
ต่อเนื่องกันไป  ความสัมพันธ์ของท้ังคู่อาจจะซํ้าซ้อนกัน  ถ้าหากแสดง    บางทีเขาอาจจําได้เฉพาะ ก 
แต่อาจลืม ง  ความสัมพันธ์เดิมไม่ใช่จะหายไปไหน  แต่ถูกซ้อนทับโดยสิ่งใหม่ 
 
 นักวิทยาศาสตร์บางคนเช่ือว่า การลืมเกิดขึ้นได้เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว ตามทฤษฎีน้ี
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท้ังหมดยังคงอยู่ในความทรงจํา  แต่บางครั้งไม่สามารถฟ้ืนค้น (recall)  ได้เพราะ
ถูกความสัมพันธ์ของสิ่งใหม่ซ้อนทับ 
 
 สิ่งน้ีอาจอธิบายได้จากประสบการณ์เม่ือคนใดคนหน่ึงพบกับเพ่ือนหรือคนที่เคยรู้จักเม่ือสิบปีก่อน
และหวนระลึกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นและผ่านมาแล้ว  ซ่ึงเขาเคยคิดว่าเรื่องราวใน
ปัจจุบันคงจะทําให้เขาลืมมันไปหมดแล้ว 
 
 การฟื้นคืนของการเรียนรู้ความสัมพันธ์ได้เกิดปัญหาหรือถูกขัดขวางตามหลักข้อเท็จจริงที่สิ่ง
ท้ังหลายเหล่าน้ันได้ถูกซ้อนทับโดยความสัมพันธ์ …………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
ปรากฏการณ์เช่นน้ีเรียกได้ว่า ……………………………………………………………………………………………………… 
ขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า 
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 การฟ้ืนคืนของการเรียนรู้ความสัมพันธ์ ได้เกิดปัญหาหรือถูกขัดขวางตามหลักข้อเท็จจริงที่สิ่ง
ทั้งหลายเหล่านั้นได้ถูกซ้อนทับโดยความสัมพันธ์ใหม่  ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกได้ว่า สิ่งที่เรียนรู้ใหม่
ขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า (retroactive restraint) 
 
 การขัดขวางที่คล้ายกันนี้อาจเกิดขึ้นในลักษณะตรงกันข้ามได้เช่นกัน  มันเป็นสิ่งที่ยากมาก 
กว่าที่จะฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ท่ีเพ่ิงจะได้เรียนรู้  เพราะก่อนหน้านี้ไม่นานได้เรียนรู้ความสัมพันธ์อื่น ๆ
มาก่อนแล้ว  ปรากฏการณ์ทางอารมณ์เช่นนี้เรียกว่า  สิ่งที่เรียนรู้เก่า  ขัดวางการจําสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ 
(proactive restraint) 
 
 ขอทบทวนตัวอย่างซ่ึงได้กล่าวมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง ดังน้ี 
 
 ครั้งแรกได้เรียนรู้ช่ือช้ินส่วนเครื่องจักร  แล้วเรียนรู้หน้าที่ของช้ินส่วนต่อเน่ืองไปโดยไม่มีการ
หยุดพัก สิ่งท่ีอาจเป็นไปได้ก็คือ 
 
 - แทนที่จะเกิดการฟ้ืนคืนช่ือของช้ินส่วนเครื่องจักร  แต่กลับฟ้ืนคืนได้เฉพาะหน้าท่ี ซ่ึงได้  
              เรียนรู้ในช่วงหลงัแต่เพียงอย่างเดียว  ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ขัดขวางการจําส่ิงท่ีเรียนรู้เก่า 
 
 - แทนท่ีจะเกิดการฟ้ืนคืนหน้าท่ีของช้ินส่วนเครื่องจักร  แต่ฟ้ืนคืนได้เฉพาะช่ือซ่ึงได้เรียนรู้ไป

ในตอนแรกแต่เพียงอย่างเดียว  เหตุการณ์น้ีเรียกว่า  ส่ิงที่เรียนรู้เก่าขัดขวางการจําส่ิงท่ี 
  เรียนรู้ใหม ่
 
 ถ้าก่อนการสอบไม่นานนัก  นักเรียนพยายามที่จะเตรียมตัวสอบโดยดูตําราเพ่ือชดเชยเวลาที่
เสียไป จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
 
 นักเรียนผู้น้ันจะเรียนรู้ได้น้อย 
 
 ในอีกทางหนึ่งนั้น  เมื่อมีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ ที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการเรียนรู้
นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีมาก  การปฏิบัติในลักษณะนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในการฝึกด้านทักษะและใน
ด้านความรู้ 
 
 การหยุดพักส้ัน ๆ บ่อยครั้ง  จะมีผลดีมากกว่าการหยุดพักนาน ๆ แต่หยุดพักน้อยครั้ง 
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 เม่ือนึกถึงประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวท่านเองจะพบว่า นักเรียนจะพยายามหาสาเหตุท่ีทําให้
พวกเขาเองได้หยุดพักอยู่เสมอ ๆ เช่น 
 
 - หน่วงเหนี่ยวครูผู้สอนโดยการถามคําถามซ่ึงแท้จริงแล้วไม่จําเป็นต้องถาม (ถามนอกเร่ือง) 
 - หาโอกาสท่ีจะออกนอกห้องเรียน เช่น ขออนุญาตไปด่ืมน้ําท้ัง ๆ ท่ีก่อนหน้านั้นได้หยุดพัก 
  มากอ่นแล้ว 
 - “ไม่ยอมรับรู้สิ่งต่าง ๆ”  (switching off)  ในช่วงระยะหนึง่และมองออกไปนอกหน้าต่าง 
 
 ครูบางคนตระหนักถึงความจําเป็นของการหยุดพักบ่อย ๆ  แต่เขาเกรงว่าบุคคลอ่ืนอาจจะคิดว่า
การกระทําเช่นน้ันเป็นการทําให้ขาดระเบียบวินัย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารสถานฝึกอบรม
ทางวิชาชีพ ท่ีจะต้องพิจารณายอมรับกฎเกณฑ์น้ี 
 
 การหยุดพักส่งเสริมความสําเร็จผลของการเรียนรู้ 
 
 ท้ังน้ีเพราะการหยุดพักจะช่วยป้องกันเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ใหม่จากการซ้อนทับโดยกระบวนการ 
...........................................................................................................................................................หรอื 
.................................................................................................................................................................. 
  
 การหยุดพักจะช่วยป้องกันเนื้อหาท่ีได้เรียนรู้ใหม่จากการซ้อนทับ  โดยกระบวนการสิ่งท่ีเรยีนรู้ใหม่ 
ขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า  หรือสิ่งท่ีเรียนรู้เก่าขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ 
 
 เราจะทบทวนเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 - ก่อนการสอบหรือการวัดความสัมฤทธ์ิผล ไม่ควรสอนเน้ือหาใหม่ การทดสอบความสัมฤทธ์ิผล 
  ของบทเรียนทีผ่่านมาจะเป็นสิ่งช่วยนําในการเริ่มต้นบทเรียนใหม่ 
 
 - ระหว่างการสอนในบทเรียนหน่ึง ๆ ถ้าหากให้เน้ือหามากเพียงใด  กระบวนการเรียนรู้ก็จะ 
  ยิ่งเกิดผลเสียมากขึ้น  ท้ังน้ีเนื่องจากสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรยีนรู้เก่า และสิง่ท่ี 
  เรียนรู้เก่าขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรยีนรู้ใหม่ 
 
 ถ้าต้องการให้การเรียนรู้เกิดความสัมฤทธ์ิผล โดยสามารถฟ้ืนคืนเน้ือหาต่าง ๆ ได้ในภายหลัง 
จําเป็นที่ต้องให้เน้ือหาทีละเล็กละน้อยและเป็นขั้นตอนช้า ๆ 
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 เนื้อหาซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนโดยใช้การจําแบบลอกเลียนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นจะลืมได้ง่ายมาก 
กระบวนการจดจําในลักษณะเช่นนี้จะต้องกระจายไปตลอดช่วงเวลาที่สอนและควรมีการทวนซํ้าบ่อย ๆ
การเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพ่ิมเติมในแต่ละวันจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีรวมมาสอน
ภายในครึ่งวันหรือภายในวันเดียว 
 
 กฎที่นํามาใช้กับการเรียนรู้โดยการจําแบบลอกเลียน  และการฝึกทักษะก็คือ ในระหว่างการฝึกหัด
ควร........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงจะทําให้การฝึกหัดมีประสทิธิภาพดีกว่าการฝึกหัดที่ไม่มีการหยุดพัก 
 
 การหยุดพักเป็นช่วง ๆ ในระหว่างการฝึกหัด จะมีประสิทธิภาพดีกว่าการฝึกหัดท่ีไมมีการหยุดพัก 

 
 จากข้อเท็จจริงที่ว่า ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ซ้อนทับกันเองน้ัน  จะมีผลที่เกิดขึ้นต่อการทบทวนใน 
ภายหลัง  ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้  นักเรียนไม่ได้เรียนรู้เฉพาะสิ่งที่เขาต้องการเรียนเพียงอย่างเดียว 
แต่เขาจะจดจํา สภาพการณ์ของการเรยีนรู้(learning situation) ในครัง้น้ัน ๆ โดยไม่ได้ต้ังใจอีกด้วย 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 การเรียนรู้เรือ่งสารหล่อเย็นและหล่อลืน่ในงานตัดเฉือน 
 
วัสดุงาน สารหล่อเยน็และหล่อล่ืน 

 
 เหล็กไม่ประสมและเหล็กประสมท่ีมีความแข็งปานกลาง 

 
นํ้ามันสบู่ 

 เหล็กที่มีความแข็งมากเหลก็หล่อผิวแขง็ นํ้ามันตัด 
 เหล็กหลอ่สีเทา  พลาสติกและวัสดุอัด ไม่ต้องใช้ 
 ทองเหลือง  บรอนซ์ นํ้ามันสบู่หรือนํ้ามันตัด 
 อลูมิเนียม หรืออลูมิเนียมประสม นํ้ามันสบู่หรือไม่ต้องใช้ 
 แมกนีเซียมประสม นํ้ามันตัดพิเศษหรือไม่ต้องใช้ 

 
 “นักเรยีนคนหน่ึงจําสารหล่อเย็นและหล่อลืน่ท่ีใชใ้นงานตัดเฉือน  โดยใช้ตารางในลักษณะที่แสดง 
ไว้แล้วน้ีช่วย  หลงัจากน้ันเขาสามารถที่จะเติมคําลงในตารางได้  แต่ในการฝึกหัดทํางานจริงน้ันเม่ือถามถงึ 
ช่ือของสารหลอ่เย็นและหล่อลื่น  เขาไม่สามารถจําได้” 
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 เขาได้สร้างความสัมพันธ์กันของเนื้อหาวิชาดังกล่าวใน สภาพการณข์องการเรียนรู้ แต่ในสภาพการณ์
ท่ีแตกต่างกนัออกไปเขาไม่สามารถฟ้ืนคืนได้ 
 
 เราได้จําแนกให้เห็นเด่นชัดระหว่าง 
 
 การจํา  หมายถึง  เน้ือหาที่ได้เรียนรู้ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในสภาพการณ์ท่ี ………………………………. 
................................................................................................................................................................................ 
กับสภาพการณ์ของการเรียนรู้เดิม 
 
 “การส่งถ่าย”  หมายถึง เน้ือหาที่ได้เรียนรู้ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในสภาพการณ์ท่ี ……………………… 
................................................................................................................................................................................ 
จากสภาพการณ์ของการเรียนรู้เดิม 
  
 การจํา  หมายถึง  เน้ือหาท่ีได้เรียนรู้ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในสภาพการณ์ท่ีคล้ายกับสภาพการณ์ของ 
การเรยีนรู้เดิม 
 
 การส่งถ่าย  หมายถึง  เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ซึ่งสามารถนําไปใช้ในสภาพการณ์ที่แตกต่างจาก
สภาพการณ์ของการเรียนรู้เดิม 
 
 จากข้อเท็จจริงนี้ทําให้เนื้อหาที่ได้เรียนรู้มีความจําเป็นต้องฝึกหัดใช้กับสภาพการณ์ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงการกระทําเช่นน้ีจึงเป็นการส่งเสริมท้ังการจําและการส่งถ่าย  ถ้าเรียนรู้โดยการฝึกหัดและ
การจํา  อะไรบ้างที่เป็นส่ิงสําคัญ 
 
 การหยุดพักเป็นช่วง ๆ การหยุดพักสั้น ๆ หลายคร้ังจะดีกว่าการหยุดพักนาน ๆ แต่น้อยครั้งกว่า 
โดยวิธีน้ีจะเป็นการขจัดสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า และสิ่งท่ีเรียนรู้เก่าขัดขวางการจํา
สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ 
 
 การทบทวนในสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  การปฏิบัติในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่การจํา 
เท่าน้ันที่ได้รบัการส่งเสริม  แต่ “การส่งถ่าย”  ก็จะได้รับการส่งเสริมด้วย 
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การเรียนรู้โดยการเข้าใจ 
 
 เราได้กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ไปแล้วหลายวิธี  การเรียนรู้โดยการทดลอง การสังเกต
และการเลียนแบบ  กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่ได้เรียนรู้ดังกล่าวมาแล้วนั้นจะเกิดผลดีย่ิงขึ้น  ถ้าหาก
ได้มีการฝึกหัดและการจํา 
 
 แต่ยังมีการเรียนรู้ท่ีมีความสาํคัญมากวิธีหนึ่งซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ การเรียนรู้โดย การเข้าใจ 
ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์  ท้ังน้ีเพราะการเรียนรู้ของสัตว์จะใช้การทดลอง 
และการเลียนแบบเป็นส่วนใหญ่  จะมีก็แต่เพียงสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดคือ สัตว์จําพวกลิง
(anthropoid apes) ที่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถเรียนรู้โดยการเข้าใจได้ด้วย 
 
 การเรียนรู้โดย  การเข้าใจ  หมายความว่าอย่างไร 
 
 ไม่ว่าในกรณีใด  การเรียนรู้โดยการเข้าใจไม่ได้หมายถึง  การผลักดัน  การป้อน  การฝึก หรือ
การวางเงื่อนไข  แต่หมายถึง กระบวนการซ่ึงนักเรียนต้อง 
 
   ทดลองไปโดยไม่รู้ 
   คิด 
 
 การเรียนรู้โดยการเข้าใจเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีนักเรียนจะต้องคิด  แต่จะคิดได้อย่างไร 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 บางทีท่านอาจจะเคยทราบเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือ  เกาซ (Gauss) 
หรือท่านอาจจําสิ่งที่เรียกว่า  “เกาซเคิฟ” (Gauss curve) ได้  เมื่อเขาเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน
แห่งหน่ึงในขณะที่มีอายุได้ 6 ขวบ  ครูได้ต้ังโจทย์คําถามเพ่ือให้นักเรียนท้ังชั้นคิดหาคําตอบดังน้ี 
 
 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10  =  ? 
 
 นักเรียนทุกคนเริ่มต้นคิดโดยการรวมตัวเลขท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
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 แต่เกาซไม่ได้ทําเช่นน้ัน  เขาคิดอีกลักษณะหนึ่ง 
 
 กระบวนการคิดของเขานํามาเขียนได้ดังน้ี 
 
 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10  =  > 
  
 
  
 เกาซได้ค้นพบกฎเกณฑ์อะไร 
 
 เลขสองจํานวนในอนุกรม  ตัวอย่างเช่น  1 + 10  หรือ  2 + 9  เม่ือรวมกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ท่ี 
เท่ากันเสมอ  นั่นคือ……………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................ 
 
 โจทย์ท่ีกําหนดประกอบด้วยตัวเลขท่ีจับเป็นคู่ได้ท้ังหมด 5 คู่  คําตอบที่ได้จึงเป็นผลคูณระหว่าง 
 5 x ……………………………………………………………………….. = …………………………………………………… 
 
 5 x 11    =    55 
 
 การบวกเลข  1 ถึง 10  จึงสามารถทําได้โดยวิธีท่ีง่ายและรวดเร็ว 
 
 อย่างไรก็ตามเด็กที่เฉลียวฉลาดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางทั่วไปจะไม่สามารถค้นพบวิธีการคํานวณ 
ง่าย ๆ ลักษณะน้ี  แต่ตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  การเรียนรู้โดยการเข้าใจหมายความว่า
อย่างไรเราลองมาศึกษาตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
 
 เกาซได้แก้ปัญหาโจทย์โดยวิธีการง่าย ๆ และฉลาด จากตัวอย่างน้ีเราจะสรปุเป็นกฎได้หรอืไม่ 
 
 สําหรับปัญหาโจทย์นี้ เขาได้ทําอะไรไปบ้าง  เลขอนุกรมจํานวนหน่ึงเริ่มต้นจากเลข 1 และเลขตัว 
ถัดไปทกุ ๆ ตัวซ่ึงจะมีค่าเพ่ิมขึ้นอีก 1 เสมอสัมพันธ์กันไป  ตัวเลขสองตัวในอนุกรมน้ันเม่ือรวมกันแล้วจะมี 
ค่าที่เท่ากันค่าหน่ึงเสมอ  กล่าวคือ ตัวเลขตัวแรกและตัวสุดท้าย  ตัวเลขตัวท่ีสองและตัวรองสุดท้ายและ  
คู่อ่ืน ๆ ถัดเข้ามาตามลําดับ 



114 
 

 จะมีตัวเลขที่จับคู่กันทั้งหมดกี่คู่  คําตอบในเร่ืองน้ีเป็นสิ่งง่าย ๆ เพราะจะมีตัวเลขที่จับคู่กันแล้ว
เท่ากับครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขในอนุกรมน้ัน 
 
 เราจะลองนํากฎเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหาดังต่อไปนี ้
 จงบวกตัวเลขต้ังแต่เลข  1  ถงึเลข  100  เข้าด้วยกัน 
 
 คําตอบก็คือ  5050  เพราะว่ามีตัวเลข 50 คู่  ผลรวมของแต่ละคู่จะมีค่าเท่ากับ  101 (1 + 100 
2 + 99    3 + 98     4 + 97  และเช่นน้ีเรื่อยไป)  เม่ือ  50 x 101  =  5050  ซ่ึงก็คือคําตอบ 
 
 ในระหว่างบทเรียนเราไม่จําเป็นต้องเรียนในลักษณะของอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ และเราก็ไม่ใช่
อัจฉริยะยิ่งไปกว่านั้นจุดประสงค์ของบทเรียนก็ไม่ใช่เพื่อที่จะให้นักเรียนค้นหา  กฎเกณฑ์  สูตรทาง
คณิตศาสตร์แต่ต้องการให้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น  และเม่ือเขาเรียนรู้โดย  การเข้าใจ  เขาจะเรียนรู้ได้ผลดี
เป็นพิเศษ 
 
 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการเรียนรู้โดยการเข้าใจจะมีข้อดีเป็นพิเศษ  ซึ่งเราได้เข้าใจมาแล้วจาก
ตัวอย่างข้างต้น  กล่าวคือมันจะนาํไปสู่การเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถจําไว้ได้โดย 
 
   เพียงแต่การทวนซํ้าหลาย ๆ ครั้ง 
   ไม่จําเป็นต้องทวนซํ้ามากคร้ังนัก 
 
 (ท่านคิดว่าเกาซหรือครูของเขาจะลืมกฎเกณฑ์ท่ีเขาค้นพบนี้หรือไม่) 
 
 การแก้ปัญหาทําให้ 
 
   ได้รับความสนุกเพลิดเพลิน 
   ไม่น่าสนุกเพลิดเพลิน 
 
 - สิ่งใดที่คนได้เรียนรู้โดย  การเข้าใจ  ก็จะไม่ ลืมส่ิงนั้นได้ง่าย ๆ  แม้ว่าจะไม่ได้มีการทวนซํ้า 
  เลยก็ตาม 
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 - การเรียนรู้โดยการเข้าใจทําให้ได้รับ ความเพลิดเพลิน หรอืทางวิชาการศึกษาถือว่าเป็นการนํา 
 ไปสู่  ประสบการณ์ของความสําเร็จผล 
 
 ถ้าในระหว่างบทเรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการเข้าใจจะทําให ้
 
 - เป็น การจูงใจในการเรียนรู้โดยทางตรง 
 - และทําให้ความสําเร็จผล เพ่ิมมากขึ้น 
 
 เพ่ือให้สามารถใช้วิธีการเรียนรู้โดยการเข้าใจระหว่างบทเรียน  เราจะต้องทราบว่าวิธีการเรียนรู้ 
ดังกล่าวมีส่วนประกอบเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง อาจเริ่มต้นด้วยการใช้งาน หรือสภาพการณ์เฉพาะใด ๆ 
หรือต้ังปัญหา  งานดังกล่าว (ปัญหา หรือสภาพการณ์) จะมีลักษณะและโครงสร้างเฉพาะ 
 
 ดังนั้นปัญหา  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = ?  จะมีโครงสร้างเฉพาะตัวเลข 
ทุก ๆ ตัวในแถวที่จะต้องมีค่าเพ่ิมขึ้นจากตัวเลขเดิม 1 หน่วยเสมอและสมัพันธ์กันไป 
 
 ถ้าครูต้องการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการเข้าใจ  สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นประการแรกก็คือ ทําให้ 
นักเรียนสังเกตเห็นลักษณะพิเศษ………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
ของปัญหา 
 
 ขั้นท่ีหน่ึงคือ การทําให้นักเรียนสังเกตเห็นลกัษณะพิเศษของโครงสร้างของปัญหา 
 
 จากโครงสร้างน้ีจะทําให้เกิดกิจกรรมซ่ึงจําเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา 
 
 ขั้นท่ีสอง  ต้องพิจารณาว่าจะ  เปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ดังกล่าวได้อย่างไร 
 
 การเปลี่ยนโครงสร้างในตัวอย่างของเกาซทําได้โดยการแยกแยะลําดับตัวเลขแล้วจัดเรียงใหม่
และจับเป็นคู่ ๆ  ซ่ึงผลบวกของแต่ละคู่น้ันจะมีค่าเท่ากัน 
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 การเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวทําได้ง่าย ๆ ดังตัวอย่างในภาพต่อไปน้ี 
 
 1    2    3    4    5   6    7    8    9    10   
  
 
 
 
 ถ้าจะส่งเสริมการเรียนรู้โดยการเข้าใจ  ขั้นตอนที่สองก็คือการช่วยให้นักเรียน ……………………. 
.................................................................................................................................................................. 
  
 ลําดับขั้นท่ีสองคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
 
 โครงสร้างใหม่จะทําให้เกิดกิจกรรมสําหรับการแก้ปัญหา  จากตัวอย่างดังกล่าวก็คือ การคูณ
แบบง่าย ๆ เพ่ือหาผลลัพธ์ 
 
 ลําดับขั้นท่ีสามคือ การค้นหาและกระทํากจิกรรมซ่ึงจะทาํให้ได้คําตอบของปัญหา 
 
 และลําดับขั้นที่สี่ คืออะไร 
 
 ลําดับขั้นท่ีสี่คอื การรวบรวมเป็นกฎเกณฑ์จากผลลัพธ์ที่ได้  และนําไปประยุกต์ใช้ 
 
 เราจะทดสอบกระบวนการน้ีโดยใช้ตัวอย่างอ่ืน 
 
 บางทีท่านอาจทราบการทดสอบเชาว์ท่ีจะกล่าวต่อไปนี้มาก่อนก็ได้  ให้ใช้ก้านไม้ขีดไฟ 6 ก้าน 
นํามาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่รูป (โดยห้ามหักก้านไม้ขีดไฟ) 
 
 ในกรณีท่ีท่านยังไม่ทราบการทดสอบนี้มาก่อน  ขอให้ใช้ก้านไม้ขีดไฟ 6 ก้านและทดลองทําดู 
 
 เราจะช่วยผู้ท่ีไม่ทราบปัญหาน้ีและไม่สามารถจัดก้านไม้ขีดไฟด้วยตัวเขาเองได้อย่างไร 
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 ลําดับขั้นท่ีหน่ึง คือ  แนะ  ให้เขา  สังเกตโครงสร้างของปัญหา 
 
 ปัญหาน้ีมีลักษณะพิเศษอะไรบ้าง 
 
 ความพยายามท่ีจะนําก้านไม้ขีดไฟมาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่รูปบนพ้ืนระนาบ  เช่น 
บนโต๊ะจะไม่สามารถทําได้  เพราะจํานวนก้านไม้ขีดไฟที่ใช้ไม่เพียงพอ 
 
 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้อง  สังเกต  ก้านไม้ขีดไฟไม่เพียงพอที่จะนํามาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
สี่รูปบนพ้ืนราบ 
 
 ลําดับขั้นท่ีสองคือ  การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
 
 ก้านไม้ขีดไฟที่มีจํานวน 6 ก้านน้ันไม่เพียงพอที่จะนํามาต่อเป็นรูปสามเหล่ียมบนพ้ืนราบได้
คําถามต่อไปก็คือ ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างท่ีจะทําให้ก้านไม้ขีดไฟท่ีมีเพียงพอที่จะนํามาต่อกันได้ คําตอบ  
ก็คือ ถ้าหากจะใช้ก้านไม้ขีดไฟแต่ละก้านเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้ว  เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อ
ก้านไม้ขีดไฟเหล่าน้ันในลักษณะระนาบ  ดังนั้นจึงต้องใช้ระนาบท่ีสามหรือเป็นรูปสามมิติ 
 
 ลําดับขั้นที่สามคืออะไร 
............................................................................และ................................................................................ 
กิจกรรมซ่ึงจะทําให้ได้ผลลัพธ์หรือคําตอบของปัญหาน้ี 
 
 การค้นหาและการจัดกิจกรรม  ซ่ึงจะทําให้ได้ผลลัพธ์ หรือคําตอบของปัญหาน้ี 
 
 ในกรณีน้ีมีความหมายง่าย ๆ โดยใช้ก้านไม้ขีดไฟ 3 ก้าน  ต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมบนโต๊ะ และ 
ใช้ก้านไม้ขีดไฟท่ีเหลืออีก 3 ก้านน้ันต้ังที่มุมของสามเหล่ียมท้ังสามมุม  ให้ปลายด้านบนมาบรรจบกัน 
ในลักษณะของรูปปิรามิด 
 
 ลําดับขั้นท่ีสี่คอื  จากคําตอบที่ได้จะ รวบรวมสรุปเป็นกฎเกณฑ์  และนําไปประยุกต์ใช้ 
 จากตัวอย่างที่กําลังพิจารณานี้ ลําดับขั้นที่สี่อาจกระทําได้ยาก และไม่ค่อยมีความสําคัญที่จะ 
ต้องนํากฎเกณฑ์ดังกล่าวน้ีมาใช้  อย่างไรก็ตามเราก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากปัญหาเชาวน์  กล่าวคือ 
การใช้หลักของรูปหลายมิติเม่ือต้องการแก้ปัญหาบางประการ 
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 แต่ในกรณีของการสอน  เม่ือจะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางเรขาคณิต สูตรทางคณิตศาสตร ์หน้าท่ี 
ของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอื่น ๆ ท่ีจะต้องเรียนรู้โดยการเข้าใจ ลําดับขั้นท่ีสี่น้ีจะมีความสําคัญมาก 
 
 ในภาคสอง  เราจะสาธิตการเรียนรู้โดยการเข้าใจ  และยกตัวอย่างจากการฝึกหัดทางวิชาชีพ
ประกอบให้เห็นเด่นชัด 
 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 เราได้พบแล้วว่าทั้งมนุษย์และสัตว์ ต่างก ็
เรียนรู้จากความสําเร็จผลท่ีจะ : 
 - มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสัญญาณทุติยภูมิ 
  แทนการมีปฏิกริิยาโต้ตอบต่อสัญญาณ 
  ปฐมภูมิ (การเรียนรู้เรื่องสัญญาณ) 
 - มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสัญญาณเฉพาะ 
  อย่างเพียงสิ่งเดียว แทนท่ีจะมีปฏิกิริยา 
  โต้ตอบสัญญาณในหลาย ๆ ลักษณะ 
  (การเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาโต้ตอบ) 

 ท้ังสองกรณีเรียกว่า การวางเง่ือนไข  หน้า 
92-96 

     
 ท้ังสองกรณีน้ีเรามีศัพท์เทคนิคเฉพาะท่ี 
ใช้เรียกแทน  ศัพท์คําน้ันเรียกว่าอะไร 

 ผู้ท่ีเรียนรู้สัญญาณและปฏิกริิยา 
โต้ตอบในกรณีดังกล่าวเรียกว่า 
“ถูกวางเงื่อนไข” 

  

     
 ก. บางคนเรียนรูท่ี้จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ 
  สัญญาณคล้าย ๆ กัน ด้วยแนวทาง 
  อย่างเดียวกัน 

 ก) เป็นการเรียนรู้คําศัพท์สําคัญ 
 
 
 

 หน้า 
96-99 

 ข. บางคนเรียนรูท่ี้จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ  ข) เป็นการเรียนรู้ความแตกต่าง   
  สัญญาณท่ีแตกต่างกันด้วยแนวทาง 
  ท่ีต่างกันไป 
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 การเรียนรู้โดยวิธีใดในสองวิธีน้ีท่ีเรียกว่า 
“การเรียนรู้ความแตกต่าง”  และวิธีใดที่เรียกว่า 
“การเรียนรู้คําศัพท์สําคัญ” 

    

     
 การเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงใช้  การสังเกต  และการเลียนแบบน้ัน 
วิธีการดังกล่าวเรียกว่าวิธีการอะไร 

 วิธีการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน  หน้า 
102-103 

     
 สิ่งที่เรียนรู้ได้โดยการสังเกต และ 
การเลียนแบบมีอะไรบ้าง 

 - พฤติกรรมทางสังคม 
- พฤติกรรมทางภาษา 
- ทักษะ 

 หน้า 
104 

     
 ผู้ใดบ้างท่ีถูกเลยีนแบบ  - กลุ่ม 

- บุคคลซ่ึงปฏิบัติในลักษณะที่เป็น 
 “อุดมคติ”  

 หน้า 
104 

     
 ครูจะเป็นแบบอย่างของผูท่ี้มี “อุดมคติ” 
อย่างได้ผลสําหรับผู้เรียนได้อย่างไร 

 - โดย  สถานภาพทางสงัคม 
 ของเขา 
- โดย  “ความสนใจของกลุ่ม” 
 ระหว่างครแูละนักเรียน 

 หน้า 
101 

     
 เม่ือเรียนรู้โดยการจําและการฝึกหัด 
ส่ิงท่ีจะต้อง  เอาใจใส่  เป็นพิเศษมีอะไรบ้าง 

 จะต้องมีการหยุดพักเป็นช่วง ๆ ท่ี 
เหมาะสมในระหว่างการเรียนรู้ 
การสอนโดยไม่มีการหยุดพักหรือ 
การทวนซํ้าอย่างต่อเน่ืองกันไปน้ัน 
จะทําให้เกิดขอ้จํากัดซ่ึงขัดขวาง 
การเก็บจําสิ่งบอกกล่าว 

 หน้า 
105 

 

 สิ่งใดบ้างที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการ 
เก็บจําความสัมพันธ์ต่าง ๆ (สิ่งบอกกล่าว) ไว้ใน 
ความทรงจํา  ซ่ึงเป็นสาเหตุจากการรับเอาสิ่ง 
บอกกล่าว  เนื้อหาที่เรียนรู้ก่อนหรือหลัง 

 สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ขัดขวางการจําสิ่ง
ท่ีเรียนรู้เก่า และสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า 
ขัดขวางการจําสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ 
ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเก็บจํา 
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ไว้ในความ 
ทรงจํา 

 หน้า 
109-111 
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 เพราะเหตุใดก่อนหน้าจะสอบเพียง 
เล็กน้อย  จึงไม่ควรสอนเน้ือหาใหม่ 

 เพราะการเรียนรู้ความสัมพันธ์ 
ใหม่ ๆ จะไปซ้อนทับเนื้อหาหรือ 
ความสัมพันธ์ซ่ึงได้เรียนรู้มาก่อน 
แล้ว คือ ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ขัดขวาง 
การจําสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า 

 หน้า 
109-110 

     
  หรือสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ถูกซ้อนทับ 

โดยความสัมพันธ์  ซ่ึงได้เรียนรู้ไป 
ก่อนแล้วคือ สิ่งท่ีเรียนรู้เก่าขัดขวาง
การจําสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ 

  

     
 ข้อดีของการเรียนรู้โดยการเข้าใจมี 
อะไรบ้าง 

 - สามารถจําได้โดยไม่ต้องทวนซํ้า 
 มากนัก น่ันคือ บรรลุผลสําเรจ็ 
 เป็นอย่างดีในการเรียนรู้ 
- การเรียนรู้ทําให้เกิดความเพลิด 
 เพลิน น่ันคือ เป็นการเพ่ิมการ 
 จูงใจ 

 หน้า 
114-115 

     
 ถ้าต้องการท่ีจะช่วยให้ผู้อ่ืนเรยีนรู้โดย 
การเข้าใจ  ขั้นตอนที่จะต้องพิจารณา 4 ขั้นตอน 
มีอะไรบ้าง 

 1.  ทําให้เขาสงัเกตและเข้าใจ 
  โครงสร้างของปัญหา 
2.  ให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลง 
  โครงสร้าง 

 หน้า 
115-116 

  3.  ช่วยให้เขาได้ค้นหากิจกรรม 
  สําหรับการแก้ปัญหาและปล่อย 
  ให้เขานําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  เหล่านั้น 

  

  4.  ให้เขาได้มีโอกาสนําเอากฎเกณฑ ์
  ท่ีสรุปจากการแก้ปัญหา และ 
  นําไปประยุกต์ใช้งาน 
 

  

 

 
 



บทท่ี 7 ความสําเร็จผล 
  
 ลําดับขั้นท่ีสําคญัของการเรียนรู้มีดังน้ี 
 
   พยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ 
   ทราบข้อมูลบางสิง่บางอย่าง 
   ลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่าง 
   สัมฤทธ์ิผลบางสิ่งบางอย่าง 
 
 ถ้าบุคคลใดมีความสัมฤทธิ์ผลในบางสิ่งบางอย่าง  แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับประสบการณ์  
ความสําเร็จผล  เราสามารถจําแนกความสําเร็จผลได้เป็นสองกลุ่มตามลักษณะของการจูงใจ 
 
 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
 ความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ เช่น เขาต้องการท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเป็นอยู่  หาความรู้เพิ่มขึ้น  ปรับปรุงประสบการณ์ความรู้
(know-how) ทักษะและสิ่งอ่ืน ๆ 
 
 ในกรณีเช่นน้ีสิ่งใดบ้างทีจ่ะสําเร็จผล 
 ความสัมฤทธ์ิผลของ ……………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
 การจูงใจทางอ้อมในการเรียนรู้ 
 ความพยายามของบุคคลใด ๆ ที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่ง  ซึ่งไม่ถือว่าเป็น
จุดประสงค์ เช่น ต้องการได้รางวัล  คําชม  ช่ือเสียง  ความยอมรับนับถือ  หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ ฯลฯ
ความสัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค์เป็นแต่เพียงวิธีการที่จะทําไปให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของตนเท่าน้ัน 
   
 ในกรณีเช่นน้ีสิง่ใดบ้างทีจ่ะสําเร็จผล 
 ความสัมฤทธ์ิผลของ …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สําหรับจุดประสงค์เป็นแต่เพียงวิถีทางทีจะนําไปให้บรรลผุลตามความมุ่งหมายของตนเท่าน้ัน 
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 การจูงใจทางตรงในการเรียนรู้ 
 ความสําเร็จผลหมายถึง การสัมฤทธ์ิผลต่อจุดประสงค์นั้น 
 
 การจูงใจทางอ้อมในการเรียนรู้ 
 ความสําเร็จผล หมายถึง การสัมฤทธ์ิผลต่อ เป้าประสงค์ หน่ึง สําหรับจุดประสงค์เป็นแต่เพียง
วิถีทางท่ีจะนําไปให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของตนเท่านั้น 
 
 เราทราบแล้วว่า การเรียนรู้จะสัมฤทธ์ิผลได้โดยประสบการณ์ซ่ึงบรรลุความสําเร็จผล  ซ่ึงหมายความ
ว่ากิจกรรมท่ีได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจะถูกนํามาพูดถึงอยู่เสมอ ๆ แต่กิจกรรมซ่ึงไม่บรรลุความ 
สําเร็จมักจะไม่นํามากล่าวถึง 
 
 ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า  การให้แรงเสริม เช่นกัน น่ันคือ กิจกรรมซ่ึงเรียนรู้ได้รับ แรงเสริม  
จากความสําเร็จ 
 
 ตามลักษณะของการจูงใจในการเรียนรู้น้ัน  เราจําแนกการจูงใจเป็นสองลักษณะ คือการจูงใจ
ทางตรง และ  ทางอ้อม 
 
 “ถ้านักเรียนเรียนรู้วิธีการตะไบว่าทําอย่างไร และเขาพอใจกับช้ินงานท่ีเขาตะไบ  ความพอใจ
น้ันเป็นแรงเสรมิ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 “ถ้านักเรียนเรียนรู้วิธีการตะไบว่าทําอย่างไร  และเขาได้รับคําชมจากครูเม่ือช้ินงานท่ีตะไบนั้น 
ได้ผลดี  คําชมนี้เป็นแรงเสริม ……………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ความพึงพอใจกับผลงานเป็นแรงเสริมทางตรง 
 ได้รับคําชมจากครูเป็นแรงเสริมทางอ้อม 
 ท้ังสองกรณีนกัเรียนเรียนรู้ได้จนสําเร็จผล 
 
 ทําอย่างไรการให้แรงเสริมจึงจะเกิดขึ้นจนกระทัง่งานน้ัน ๆ สําเร็จผล 
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 “นักเรียนคนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่าย  เขาจึงทดลองเติมคําปริศนาอักษรไขว้  เขาประสบความ 
สําเร็จในการเติมคําปริศนา สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดก็คือเขาจะพยายามเติมคําปริศนาอักษรไขว้นั้น
อีกในวารสารฉบับต่อ ๆ ไป  ความสําเร็จผลน้ีเป็นการให้  แรงเสริมทางตรง 
 
 การให้รางวัลเป็นการทําให้มีความรู้สึกว่าประสบผลสําเร็จ  ดังนั้นจึงเป็นการให้แรงเสริมเพ่ือท่ี 
จะได้รับคะแนนดี  เพ่ือเป็นที่ยอมรับของครูผู้สอน  เพ่ือเป็นที่อิจฉาของเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ความน่าจะเป็นในการดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องไป 
 
 ความสําเร็จผลเป็น ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลท่ีได้จะเป็นสิ่งเสริมแรง  ถ้าหากมันทําให้ความน่าจะเป็นในการดําเนินกิจกรรมต่อเน่ืองไปน้ัน 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ความสําเร็จผลเป็นการให้แรงเสริม ผลท่ีได้จะเป็นสิ่งเสริมแรง ถ้าหากมันทําให้ความน่าจะเป็น
ในการดําเนินกิจกรรมต่อเน่ืองไปน้ันเพ่ิมขึ้น 
 
 แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่มีมาตั้งแต่เดิมซึ่งไม่ได้เป็นการให้แรงเสริม  ก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็น
แรงเสริมทางอ้อมได้ ถ้าสิ่งเหล่าน้ันได้นํามาทวนซํ้าร่วมกับแรงเสริมทางตรง เช่น ความพอใจกับอาหารอร่อย 
การทัศนาจร การทํางานอดิเรก การพอใจกับความต้องการด้านสังคม และอ่ืน ๆ คําชมจึงเป็นแรงเสริม 
ทางอ้อมอย่างหนึ่ง  บางคร้ังคําชมเชยน้ีจะส่งผลต่อการให้แรงเสริมเป็นอย่างดี เพราะในวัยเด็ก คําชมเชย
มักจะสัมพันธ์กับความต้องการพ้ืนฐานอยู่บ่อย ๆ  เด็กดีจะได้รับคําชมเชย และมักได้รับขนมหวานเป็น
รางวัล 
 
 ลองพิจารณาคาํถามต่อไปน้ี 
 
 ในการฝึกอบรมทางวิชาชีพน้ัน 
 ก)  สิ่งใดที่เป็นการให้แรงเสริมทางตรงท่ีมีความสําคัญมากที่สุด 
 ข)  สิ่งใดที่เป็นการให้แรงเสริมทางอ้อมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
 
 ประสบการณ์ความสําเร็จผลในขณะเรียนรู้เป็นการให้แรงเสริมทางตรงท่ีมีความสําคัญมากที่สุด 
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 โอกาสในการทํางานท่ีดี  ช่ือเสียงในสังคม  การยอมรับผลงานท่ีดี เป็นการให้แรงเสริมทางอ้อม 
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
 
 จากการทดลองต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารูปแบบของพฤติกรรมที่ซับซ้อน  ได้มีการเรียนรู้ไป
อย่างช้า ๆ ท่ีเรียกกันว่า  กระบวนการก่อตัว (forming process) 
 
 “เสือที่น่ังอยู่บนแป้นซ่ึงจะฝึกให้กระโดดลอดห่วงนั้น ผู้ฝึกจะรอจนกระท่ังเสือหันหน้าไปทางห่วง  
เม่ือเสือหันหน้าไปทางห่วงแล้วผู้ฝึกก็จะให้ก้อนเน้ือเป็นรางวัลซ่ึงเป็นการให้แรงเสริม เม่ือเสือหันหน้าไป
ทางห่วงอีก ก็จะได้รับก้อนเน้ืออีกเป็นการให้แรงเสริมในลักษณะชํ้า ๆ กัน และแล้วผู้ฝึกจะรอจนกระท่ัง
เสือหันหน้าไปทางห่วงและกระโดดลอดห่วง  ผู้ฝึกก็จะให้แรงเสริมโดยการให้รางวัล  ในแต่ละขั้นตอนท่ี
นําไปสู่เป้าประสงค์ พฤติกรรมท่ีต้องการก็จะค่อย ๆ  ก่อตัว  ขึ้นอย่างช้า ๆ 
 
 กระบวนการก่อตัวเช่นนี้จะส่งถ่ายไปสู่พฤติกรรมของนักเรียนได้หรือไม่ 
 
    ได้ 
    ไม่ได้ 
 
 ได้  การให้แรงเสริมไม่เพียงจะใช้เฉพาะภายหลังจากที่นักเรียนประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ 
แล้วเท่านั้น  แต่ในระหว่างขั้นแรกและขั้นต่อ ๆ ไป ก็ใช้ได้เป็นอย่างดี 
 
 ในกรณีต่าง ๆ ทุกกรณีดังต่อไปน้ี ประสบการณ์ความสําเร็จจะเกิดขึ้น 
 
 - เม่ือสัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค์  
 - เม่ือเข้าสู่เป้าหมาย 
 - เม่ือประสบความก้าวหน้าท่ีเห็นได้ชัดตามแนวทางของเป้าประสงค์ 
 - เม่ือเลือกเป้าประสงคแ์ละเช่ือแน่ว่าจะบรรลุเป้าประสงค์น้ัน 
 
 กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นความสําคัญของ  รายละเอียดหลักสูตร   และการกําหนด 
จุดประสงค์บางส่วน  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3  เรื่อง  “การจูงใจ”  อีกคร้ังหน่ึง 
 
 ทําอย่างไรการให้แรงเสริมจึงจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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 ในการจําแนกระหว่างการจูงใจทางตรง และการจูงใจทางอ้อม เราได้เน้นแล้วว่าการจูงใจทางตรง
เป็นสิ่งท่ีน่าเช่ือถือมากกว่า มีความเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มากกว่า และมีประสิทธิภาพ
มากกว่า 
 
 สิ่งเหล่าน้ีนํามาประยุกต์กับ  การให้แรงเสริม  ทางตรงได้เช่นกัน  ความสําเร็จผลในเน้ือหาวิชา
ย่อมจะเป็นแรงเสริมได้ดีกว่าการให้รางวัล หรือคําชมเชย ดังน้ันกฎเกณฑ์ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีเป็นกฎเกณฑ์
ท่ีครูควรนําไปใช้ 
 
 ความสําเร็จผลในเน้ือหาวิชาที่ครูสร้างขึ้นสําหรับนักเรียนที่เรียนรู้  ถ้าย่ิงมีมาก การให้แรงเสริม
ทางอ้อมก็จะย่ิงน้อยลง  เช่นการยอมรับเป็นรายบุคคลท่ีครูจะต้องนําสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ 
 
 แน่นอน  กรณีเช่นน้ีจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
 - วิธีการสอนซ่ึงมีประสทิธิภาพ นักเรียนสามารถสัมฤทธ์ิผลในความสําเร็จบางส่วนได้หลาย ๆ ครั้ง 
 - ความสําเร็จผลบางส่วนนี้นักเรียนจะต้อง……………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................................ 
  อย่างได้ผลดีด้วย 
 
 นักเรียนจะต้องประสบความสําเร็จผลบางสว่นน้ีอย่างได้ผลอีกด้วย 
 
 สิ่งน้ีถูกนํามาสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลแก่นักเรียน เพ่ือให้เขาสามารถประเมินความรู้ของเขา
อย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมินเหล่าน้ีไม่สามารถให้รายละเอียดครอบคลุมการเรียนรู้ได้ทุกขั้นตอน
ดังน้ันในระหว่างบทเรียนครูจึงต้องแสดงการยอมรับ (acknowledge) ความสําเร็จผลน้ีบ่อยคร้ัง 
 
 การแสดงการยอมรับ  หมายความว่าอะไร  
 ตัวอย่าง เช่น  ครูยอมรับว่านักเรียน  ทํางานได้ถูกต้องยอมรับว่าเขา  แก้ปัญหา ท่ีกําหนดให้
ได้ถูกต้องยอมรับว่าเขา  เริ่มต้น  ที่จะเรียนรู้ทักษะได้  ถูกต้อง 
 
 จุดประสงค์ของการยอมรับเหมือนกับการยกย่องชมเชยใช่หรือไม่ 
   ใช่ 
   ไม่ใช่ 
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 จุดประสงค์ของการยอมรับเป็น 
   การให้แรงเสริมทางตรง 
   การให้แรงเสริมทางอ้อม 
 
 จุดประสงค์ของการยอมรับจะไม่เหมือนกับการยกย่องชมเชย  ซ่ึงการยอมรับน้ีค่อนข้างจะเป็น
การให้แรงเสริมทางตรงมากกว่าการให้แรงเสริมทางอ้อม 
 
 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะจุดประสงค์ของการยอมรับโดยหลักการแล้วมีความหมาย สําหรับนักเรียนจะ
ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการประเมินผล  ซ่ึงแสดงให้เห็นความก้าวหน้าว่าตนเองได้สัมฤทธ์ิ
ผลอะไรบ้าง 
 
 การให้แรงเสริมทางตรงจะเป็นสิ่งท่ีดีกว่าเสมอ  
 
 จะเห็นได้ชัดเจนว่าครูต้องคอยดูแล 
 - นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ความสําเร็จผลเป็นขั้นย่อย ๆ 
 - นักเรียนสามารถประเมินผลงานของเขาด้วยตนเอง และทราบการยอมรับตนเอง 
 - เพ่ือที่จะแสดงให้นักเรียนเห็นแนวทางของจุดประสงค์  เม่ือเขาทํางานได้ดีและถูกต้อง 
 - เพ่ือยอมรับท้ังการเริ่มต้น และลําดับขั้นต่อ ๆ ไป และไม่ใช่เฉพาะกับความสําเร็จผลท่ีสมบูรณ์ 
  ในการฝึกทักษะทีส่ําคัญเท่านั้น 
 
 คําถามที่มีในขณะน้ีก็คือ  ครูควรให้แรงเสริมทางอ้อมในขอบเขตเพียงใด 
 และให้แรงเสริมในลักษณะใด 
 
 ดังที่กล่าวแล้ว มันเป็นเพียงความสัมพันธ์กับการให้แรงเสริมทางตรง  ท่ีการให้แรงเสริมทางอ้อม
จะกลายเป็นการให้แรงเสริมได้ การชมเชย การให้รางวัล การยอมรับต่อหน้ากลุ่มจะมีผลดีเพียงอย่างเดียว 
เพราะเราได้เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อการชมเชย การให้รางวัล และการยอมรับมาแล้ว 
 
 แต่ยังมีความแตกต่างของแต่ละบุคคล  คนเราทุก ๆ คนไม่ได้แสดงปฏิกิริยาเช่นเดียวกันต่อการ
ชมเชย เช่น ถ้าครูชมเชยนักเรียนต่อหน้าเพ่ือน ๆ อาจทําให้นักเรียนผู้นั้นกระดากอายมาก ในกรณีเช่นน้ี
การชมเชยนั้นจะไม่เป็นการให้แรงเสริมใด ๆ 
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 หรืออีกกรณีหน่ึง 
 ถ้านักเรียนได้รบัการชมเชยเพราะเขาได้กระทํากิจกรรมอย่างหน่ึง  แต่ตัวเขาเองมองไม่เห็นคุณค่า
ของการกระทํากิจกรรมน้ัน  คําชมนั้นจะไม่มีผลใดๆ ต่อการให้แรงเสริม 
 
 การให้แรงเสริมทางอ้อม 
   ควรจะนํามาใช้ให้บ่อยที่สุดเท่าท่ีจะบ่อยได้ 
   ควรนํามาใช้ด้วยความระมัดระวังให้มาก 
 
 การให้แรงเสริมทางอ้อมควรนํามาใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก 
 
 ตัวอย่างของการให้รางวัลก็เช่นกัน  สามารถท่ีจะเป็นผลได้ท้ังในทางบวกหรือในทางลบ   ซ่ึงจะ 
เป็นไปตามสภาพการณ์แวดล้อม ผลท่ีได้จะขึ้นอยู่กับความคาดหวัง  การให้คะแนนโดยทั่ว ๆ ไป ถือเป็น 
การใหแ้รงเสริมทางอ้อม กล่าวคือ เป็นรางวัลชนิดหน่ึง แต่ไม่ใช่การยอมรับจุดประสงคข์องความสําเรจ็ผล 
 
 ลองพิจารณาสองตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 นักเรียนคนหน่ึงเรียนหนังสืออย่างหนัก และคาดหวังว่าจะสอบได้เกรด “B” แต่ผลการสอบ
ของเขาประเมินได้เพียงขั้นดี คือ เกรด “C” เท่าน้ัน  ผลการประเมินนี้ไม่ได้เป็นการให้แรงเสริมเพราะ
“รางวัล” ท่ีเขาได้ตํ่ากว่าท่ีคาดหวังไว้ 
 
 นักเรียนอีกคนหนึ่งประเมินผลการเรียนของเขาว่าดีเท่ากับเพ่ือน ๆ และเขาคาดหวังว่าจะได้เกรด 
“B” ท้ังสองคน  เม่ือประกาศผลปรากฏว่าเขาได้เกรด  “B”  แต่เพ่ือนของเขาได้เกรด “A” ขณะนี้เกรด
“B” ไม่ได้เป็นการให้แรงเสริมแต่อย่างใด แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าลําเอียง และไม่ยุติธรรมในการ
พิจารณา 
 
 รางวัลซ่ึงได้รับในระหว่างกระบวนการเรียนรู้  โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะถกูต้ังเกณฑ์ไว้โดยไม่รู้ตัว 
รางวัลใหม่ทุก ๆ รางวัลจะมีอิทธิพลต่อกิจกรรม  ถ้ารางวัลตํ่ากว่าท่ีคาดหวังมันจะ…….……………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ถ้ารางวัลตํ่ากว่าท่ีคาดหวังไว้  มันจะไม่เป็นการให้แรงเสริม  มันอาจเป็นผลเสียต่อการกระทํา
ในโอกาสต่อ ๆ ไป 
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 การชมเชยและการให้รางวัลจะถูกพิจารณาได้อย่างง่าย ๆ ว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นมันจึงไม่มีผลต่อ
การให้แรงเสริม  ในทํานองเดียวกันคําชมเชยนั้นจะไร้ผล  ถ้าหากนักเรียนพิจารณางานที่ได้รับคําชมเชย
น้ันว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการเรียน และจะคิดว่าคําชมเชยน้ันเป็นการแสร้งพูดที่เกินความจริง 
 
 เงื่อนไขในการทํางานและความสัมพันธ์ในสังคมที่เป็นทางลบ  อาจก่อให้เกิดผลงานท่ีไม่ดี 
 
 “นักเรียนซ่ึงฝึกงานในสถานที่ไม่ดี  เขาจําต้องทํางานให้กับผู้อื่นซึ่งคนเหล่านั้นไม่ต้องการจะ
ทํางานน้ัน  แต่ภายหลังเม่ือเขาได้ย้ายไปทํางานในโรงฝึกงานแห่งอ่ืนที่มีเงื่อนไขการทํางานแตกต่างไป 
เขาเรียนรู้ได้ดีขึ้น” 
 
 “ครูคนหนึ่งซ่ึงนักเรียนไม่ค่อยชอบ  นักเรียนกลุ่มน้ันจะมีผลงานที่ไม่ดี  แต่ผลงานของนักเรียน
กลุ่มน้ันจะดีขึ้นโดยทันทีหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนครูผู้อ่ืนมาแทนครูคนเดิม ซ่ึงสามารถเข้ากันได้ดีกับ
กลุ่มนักเรียน” 
 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการทํางานและความสัมพันธ์ในสังคมที่เป็นทางลบ  จะทําให้เกิดผล 
ในทาง....................................................................................................................................................... 
ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของกลุ่มน้ัน 
 
 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการทํางานและความสัมพันธ์ในสังคมที่เป็นทางลบ  จะทําให้เกิดผล 
ทางบวกต่อประสทิธิภาพการเรียนรู้ของกลุม่นั้น 
 
 ถ้านักเรียนได้ประสบกับกิจกรรมซ่ึงบรรลุผลสําเร็จหรือล้มเหลว   สิ่งน้ีจะไม่ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน 
จากภายนอกทีใ่ช้อยู่แต่เพียงอย่างเดียว  แต่ยังขึ้นอยู่กับความคาดหวังของตัวนักเรียนด้วยเช่นกัน กล่าวคือ 
ขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวัง(Level of expectation) ของเขาเอง 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 นักเรียนคนหนึ่งตกลงใจที่จะรับทํางานเกี่ยวกับทักษะอย่างหน่ึงให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์ 
แต่เขาไม่สัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะ ……………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
ของเขาสูงเกินไป 
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 จะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างจากกรณีดังกล่าวน้ี 
 
 ระดับความคาดหวังของเขาสงูเกินไป 
 
 ผลท่ีอาจเกิดขึน้ก็คือความไม่สมหวัง และความสามารถที่ด้อยลงจากเดิม 
 
 เราได้กล่าวถึงความสัมพันธ์นี้มาแล้วในบทที่ 3 เรื่อง การจูงใจ  ถ้าหากบุคคลใดสามารถตั้ง
เป้าประสงค์ของเขาได้ด้วยตัวเอง จะเป็นการจูงใจตนเองด้วย อย่างไรก็ตามถ้าบุคคลน้ันไม่บรรลุเป้าประสงค์
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามสภาพท่ีเป็นจริง  จะทําให้เขาท้อใจ 
 
 สิ่งใดก็ตามที่กอ่นหน้าน้ีเราเคยเรียกว่า  “จุดมุ่งหมายท่ีไม่เป็นไปตามสภาพที่เป็นจริง” เราอาจ 
เรียก  ณ ท่ีน้ีว่า  “ระดับความคาดหวังสูงเกินไป” 
 
 จุดมุ่งหมายที่ไม่เป็นไปตามสภาพท่ีเป็นจริง  และระดับความคาดหวังท่ีสูงเกินไปเช่นนี้จะนําไป 
สู่ความล้มเหลว 
 
 อย่างไรก็ตาม ในอีกทางหน่ึงน้ันเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ จะต้องขจัดระดับความยุ่งยากดังกล่าว
ให้หมดไป  มิฉะนั้นความสัมฤทธ์ิผลของเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความสําเร็จผลอีกต่อไป 
 
 ดังนั้น ครูจึงเผชิญกับงานท่ียากลําบากอย่างหนึ่ง 
 
 เขาจะต้องช่วยนักเรียนต้ังระดับความคาดหวังในแนวทางที่จะสามารถบรรลุผลได้ตามกําลัง
ความสามารถของตัวนักเรียน เรื่องน้ีเป็นสิ่งจําเป็นเพราะความสัมฤทธ์ิผลท่ีสมบูรณ์ไม่ใช่จะเป็นสิ่งกําหนด
ประสบการณ์ความสําเร็จผล  แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังท่ีต้ังไว้และ……………………..……………… 
.................................................................................................................................................................. 
ท่ีเป็นจริง จะเป็นตัวช้ีขาดในเรื่องนี้ 
 
 ความสัมฤทธ์ิผลอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกําหนดประสบการณ์ความสําเร็จผล  แต่ความ 
สัมพันธ์ระหว่างความหวังท่ีต้ังไว้และความสัมฤทธ์ิผลท่ีเป็นจริง  จะเป็นตัวช้ีขาดในเรื่องนี้ 
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 นักเรียนซ่ึงชอบเรียนแบบสบายๆ และมีความหวังความต้องการสิ่งต่าง ๆ  เขาอาจรู้สึกประสบ
ความสําเร็จผลมากกว่านักเรียนท่ีเรียนหรือทํางานอย่างหนัก และต้ังความหวังความต้องการไว้มากกว่า 
 
 ระดับความยากของงาน 
 
 - ยากเกินไป 
 - ยากมาก 
 - ยาก   ภายในพิกัดนี้เท่าน้ันที่จะทําให้ความสําเร็จผลเป็น 
 - ปานกลาง  ประสบการณแ์ละเกิดความพอใจ 
 - ง่าย 
 - ง่ายมาก 
 - ง่ายเกินไป 
 
 ความสําเร็จผลสามารถท่ีจะเป็นประสบการณ์และเกิดความพอใจ  เฉพาะในช่วงที่จํากัดความ
ยากเท่าน้ัน 
 
 ถ้าปัญหายากเกินไป คนเราจะเกิดความล้มเหลวเม่ือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
 
 ถ้าปัญหาง่ายเกินไป  คนเราจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยง่ายโดยปราศจากความพอใจในผลสําเร็จ 
บางทีเขาอาจจะไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าได้รับการดูถูก 
 
 ถ้าปัญหาง่ายเกินไป   ความสําเร็จผลจะ…………………………………………………………..………………. 
................................................................................................................................................................... 
เป็นท่ีน่าพอใจ 
 
 ถ้าปัญหายากเกินไป  ผลท่ีได้จะ …………………………………………………………….……………………….. 
................................................................................................................................................................... 
 
 ถ้าปัญหาง่ายเกินไป ความสําเร็จผลจะไม่เป็นที่น่าพอใจ ถา้ปัญหายากเกนิไปผลที่ได้ก็จะล้มเหลว 
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 เฉพาะภายในพิกัดหน่ึงเท่านั้นท่ีความสําเร็จผลจะเป็นประสบการณ์  พิกัดนี้จะขึ้นอยู่กับระดับ
ความคาดหวัง  ซ่ึงสัมพันธ์กับความคาดหวังของนักเรียนในการทํางาน 
 
 - ระดับความคาดหวังท่ี  ใกล้เคียงความเป็นจริง 
 
   เป้าประสงค์ทีก่ําหนดไว้ไม่ไกลไปจากความสําเร็จผล  ซ่ึงสอดคล้องกับประสบการณ ์
  และความสามารถของผู้น้ันที่จะทําให้สัมฤทธ์ิผล  จึงสรุปเป็นกฎได้ว่าผู้ที่จะประสบความ 
  สําเร็จนั้นต้องมีระดับความคาดหวังที่ใกล้เคยีงตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 
 - ระดับความคาดหวังท่ี  สูงเกินไป 
 
   เม่ือบุคคลใดอยู่ภายใต้อิทธิพลต่อสิ่งท่ีเขาเอาใจจดจ่อโดยไม่มีใครกระตุ้นนั้น  เขาอาจ 
  ต้ังเป้าประสงค์ไว้สูงเกินไป หรือเขาพยายามเลียนแบบสิ่งที่เป็นจินตนาการโดยปราศจาก 

 การพินิจพิเคราะห์ การต้ังเป้าประสงค์ท่ีสูงเกนิไปน้ีอาจจะเป็นผลมาจากความคิดของนักเรียนเอง  
 ซ่ึงประสงค์ที่จะเอาชนะความล้มเหลวในอดีต 

 
 - ระดับความคาดหวังท่ี  ต่ําเกินไป 
 
   สิ่งน้ีสามารถสงัเกตได้ในกรณีของผูท่ี้ทําอะไรแล้วไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมีความระมัดระวังมาก  
  เพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความล้มเหลว 
 
 ครูจะโน้มน้าวระดับความคาดหวังของนักเรยีนได้อย่างไร 
 
 ระดับความคาดหวังซึ่งใกล้เคียงความเป็นจริงจะก่อให้เกิดความสําเร็จผล  หรืออีกนัยหนึ่ง
ความสําเร็จผลจะข้ึนอยู่กับระดับความคาดหวังนั่นเอง 
 
 ครูสามารถที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมน้ีได้  เขาสามารถเลือกปัญหาซ่ึงมีระดับ
ความยากท่ีเหมาะสมและทดสอบความสัมฤทธ์ิผลอย่างสมํ่าเสมอ  วิธีเลือกระดับความยากท่ีเหมาะสม
จะได้กล่าวถึงในภาคสอง 
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 การทดสอบความสัมฤทธ์ิผลมักทําอย่างสมํ่าเสมอและบ่อยคร้ังเพ่ือ 
 
 - ทําให้นักเรียนซ่ึงไม่ค่อยกล้าเสี่ยง  มีความระมัดระวังและไม่แน่ใจในตัวเองและต้ังระดับ 
  ความคาดหวังไว้ตํ่าเกินไป  มีความม่ันใจว่าเขาสามารถสัมฤทธ์ิผลตามความต้องการ เม่ือเขา 
  ประสบความสําเร็จผลจะทําให้ระดับความคาดหวังของเขาเพ่ิมขึ้น 
 - ชักนํานักเรียนซ่ึงมีความทะเยอทะยานสงูเกินไปกลับมาสู่สภาพท่ีใกล้เคยีงความจริง โดยการ 
  แสดงให้เขาเห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยไม่ปล่อยให้เขาประสบกับความล้มเหลว 
 
  การทดสอบความสัมฤทธ์ิผล  ถ้ากระทําบ่อยครั้งเพียงใดจะทําให้นักเรียนทราบถึงความเบ่ียงเบน
ไปจากเป้าหมายเร็วขึ้นเพียงนั้น และเขาสามารถที่จะ………………………………………………………………….... 
ด้วยตัวของเขาเองได้ทัน 
 
 การทดสอบความสัมฤทธ์ิผลถ้ากระทําบ่อยครั้งเพียงใด จะทําให้นักเรียนทราบถึงความเบ่ียงเบน 
ไปจากเป้าหมายเร็วขึ้นเพียงนั้น  และเขาสามารถท่ีจะแก้ไขด้วยตัวของเขาเองได้ทัน 
 
สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 เราได้กล่าวถึงการให้แรงเสริมทางตรง 
และการให้แรงเสริมทางอ้อมมาแล้ว จงยกตัวอย่าง 
การให้แรงเสริมท้ังสองลักษณะ 

 การให้แรงเสริมทางตรง 
ความพึงพอใจกับผลงาน ความรู้สึก 
พึงพอใจจากการท่ีได้เรียนรู้บางสิ่ง 
บางอย่างตามที่ต้ังใจ 

 หน้า 
121-123 

     
  การให้แรงเสริมทางอ้อม 

คําชมเชย  การยอมรับ การให้ 
รางวัล  การสอบได้คะแนนด ี

  

     
 พฤติกรรม  “การก่อตัว” (forming) 
หมายถึงอะไร 

 ถ้าการกระทําครั้งแรกซ่ึงสอดคล้อง 
กับทิศทางของเป้าประสงค์ท่ี 
ต้องการได้รับการยอมรับ และ 
พฤติกรรมท่ีต้องการนั้นค่อย ๆ 
เกิดขึ้นเป็นขั้น ๆ 

 หน้า 
124-125 
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 เพราะเหตุใดการชมเชย การให้รางวัล 
การยอมรับ  จึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง 

 เพราะบางคร้ังสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว 
จะมีผลต่างไปจากท่ีต้องการ เช่น 
นักเรียนคิดว่าเป็นการยกยอเกิน 
ความจริง ไม่ยุติธรรม มากเกินไป 

 หน้า 
126-128 

     
 งานซ่ึงง่ายหรือยากเกินไปมีอิทธิพลต่อ 
ประสบการณค์วามสําเร็จผลอย่างไร 

 ถ้าง่ายเกินไปอาจทําให้ไม่พึงพอใจ 
ต่อความสําเรจ็ผล  ถ้ายากเกินไป
อาจทําให้ล้มเหลว 

 หน้า 
130-131 

     
 ความเป็นไปได้ของการประสบผลสําเรจ็ 
จะขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวังของแต่ละบุคคล 
ครูจะช่วยนักเรียนให้กําหนดระดับความคาดหวัง 
ซ่ึงใกล้เคียงความเป็นจริงได้อย่างไร 

 โดยการทดสอบความสัมฤทธ์ิผล 
อย่างสมํ่าเสมอ 

 หน้า 
132 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 8 การแก้ไขการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกต้องและขจัดนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ 
  
 ถ้าความคาดหวังที่จะให้สําเร็จผลเกิดการผิดพลาดไม่สมหวัง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คนเราควรจะ
มีการโต้ตอบในลักษณะที่คล้ายกัน อาจจะรู้สึกถูกเอาเปรียบ ความคาดหวังของเขาไม่ประสบความสําเร็จ 
ประสบการณ์ความล้มเหลวนี้เรียกว่า ความคับข้องใจ (frustrations) 
 
 ความคับข้องใจ ประสบการณ์ความล้มเหลวน้ีจะมีผลคล้ายกับการถูกลงโทษ ซ่ึงจะทําให้บุคคล 
น้ันหลกีเลี่ยงสถานการณ์เช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “นักเรียนคนหน่ึงเอาใจใส่กับงานเป็นอย่างดี  เขามีความต้ังใจและระมัดระวังที่จะทํางานให้ดี
เป็นพิเศษ โดยคาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากครูเม่ืองานเสร็จ แต่ครูผู้สอนไม่ได้แม้แต่จะสังเกตเห็น
ความมานะพยายามอย่างดียิ่งของเขาในครั้งน้ี” 
 
 นักเรยีนจะไม่สมหวัง  เรารู้สึกคับข้องใจ 
 
 เขาอาจจะมีปฏิกิริยาอย่างไร 
   เขาจะไม่เกิดความพยายามอีกในคราวต่อไป 
   เขาจะเกิดความพยายามเป็นพิเศษในคราวต่อไป 
 
 ความน่าจะเป็นไปได้ส่วนใหญ่น้ัน  เขาจะไม่เกิดความพยายามในคราวต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ้าเขามีความมานะอย่างดีย่ิง เขาอาจจะเกิดความพยายามท่ีจะทําให้ดีเป็นพิเศษอีกสักครั้งหน่ึงในคราว
ต่อไป 
 
 ดังน้ัน ปฏิกิริยาของครผููส้อนจึงมีส่วนท่ีจะทาํให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงนิสยั หรือพฤติกรรมของเขา 
เช่น เปลี่ยนเป็นไม่ชอบเรียน หรือแยกตัวออกไปจากกลุ่ม 
 
 จากตัวอย่าง ครูเป็นต้นเหตุท่ีทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้ต้ังใจ ขณะน้ีนักเรียนจะหลีกเลี่ยง
การกระทําต่าง ๆ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนประโยชน์ซ่ึงจะได้จากการฝึกหัด 
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 ขอให้ระลึกเสมอว่า 
 ในขณะที่การกระทําต่าง ๆ ถูกให้  แรงเสริม  โดยความสําเร็จผล  การกระทําน้ัน ๆ ก็อาจจะถูก  
บั่นทอน  ลงด้วยเช่นกันถ้าหากขาดแรงเสรมิ  และในที่สุดก็จะไม่เกิดการกระทําเช่นน้ันอีก 
 
 มีข้อควรสังเกต 2 ประการ 
 - ครูควรทราบว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถเปลี่ยนนิสัยบางอย่าง  หรือนิสัยซ่ึงไม่เป็นที่ต้องการ 
  ของนักเรียน  เพ่ือจะได้สัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค์ 
 - ครูควรจะให้ความเอาใจใส่และคอยดูแลว่า แนวทางการกระทําซ่ึงเป็นท่ีต้องการนั้น จะไม่ถูก 
  ทําให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตรงกันข้ามโดยไม่ได้ต้ังใจซ่ึงเป็นผลมาจาก……………………… 
  ................................................................................................................................................ 
 
 ครูควรจะให้ความเอาใจใส่และคอยดูแลว่าแนวทางการกระทําซ่ึงเป็นท่ีต้องการนั้นจะไม่ถูกทํา 
ทําให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตรงกันข้ามโดยไม่ได้ต้ังใจ  ซ่ึงเป็นผลมาจากความคับข้องใจ 
(ประสบการณค์วามล้มเหลว ประสบการณท่ี์ได้รับการปฏเิสธ) 
 
 กระบวนการท่ีไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้สําหรับแนวทางการกระทําใด ๆ เราเรียกว่า  การขจัด
(extinction) 
  
 กระบวนการเรียนรู้จะประกอบด้วยทั้งการเรียนรู้กิจกรรมใหม่ ๆ และการขจัดนิสัยเก่า ๆ ซ่ึงไม่
เป็นท่ีต้องการ  ท้ังน้ีเพราะการเรียนรู้หมายถึงการได้มาซ่ึงกิจกรรมและพฤติกรรมใหม่ ๆ  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและพฤติกรรม 
 
 ความสําคัญของการเรียนรู้กิจกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่ปรากฏชัด
การขจัด แนวทางการกระทําและนิสัยใด ๆ เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญเช่นกันใช่หรือไม่ 
   ใช่ 
   ไม่ใช่ 
 
 โปรดพิจารณาท้ังการเรียนรู้ทางทักษะและพฤติกรรมทางสงัคมด้วย 
 
 ใช่  การขจัดแนวทางการกระทําและนิสัยใด ๆ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการเรียนการสอนทาง
วิชาชีพด้วย 
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 ตัวอย่างเช่น 
 - ขณะที่เรียนรู้ทักษะอย่างหน่ึง  นักเรียนได้รับเอานิสัยในการใช้เครื่องมือซ่ึงไม่ถูกต้อง 
 - นักเรียนได้รับความรู้พ้ืนฐาน  สิ่งบอกกล่าวซ่ึงไม่ถูกต้อง 
 - นักเรียนทํางานและเรียนรู้นสิัยท่ีไม่ถูกต้อง 
 - การกระทําซ่ึงแสดงความอวดดี  เอะอะโกลาหล และการวางเฉยของนักเรียนจะมีอิทธิพลต่อ 
  กลุ่มของเขา 
 
 ในกรณีเช่นน้ีจะต้องทําอะไรบ้าง 
 - ในสองกรณีแรก  ต้องแก้ไขโดยให้  วิธีการหรือส่ิงท่ีถูกต้อง  หลังจากน้ันนิสัยหรือความรู้นั้น 
  จะได้เรียนรู้และค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 7 
 - ในสองกรณีหลงั  ลําพังแต่เพียงการให้ข้อมูลหรือสิง่ท่ีถูกต้องไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง 
  สิ่งเหล่าน้ันได้  แต่จะต้อง  ขจัด  แนวทางการกระทําท่ีไม่ถูกต้องกล่าวให้หมดสิ้นไปด้วย 
 
 วิธีการดังกล่าวจะทําได้อย่างไร 
 ความเห็นง่าย ๆ ก็คือ วิธีการขจัดหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการกระทําใด ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ 
ให้หมดสิ้นไปทําได้โดยการลงโทษ  ประสบการณ์โดยท่ัวไปดูเหมือนว่าจะได้พิสูจน์ความจริงน้ี แต่ความ
เป็นจริงไม่ใช่เช่นน้ัน งานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ีได้แสดงให้เห็นว่า  แนวทางการกระทํา
เหล่านั้นท่ีเพียงแต่ถูกห้ามปรามไว้โดยการลงโทษจะยังคงฝังอยู่ภายใน เม่ือใดท่ีแรงกดดันหรือการ
ลงโทษลดลง มันจะปรากฏขึ้นอีก 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 คนขับรถท่ีมีนิสัยชอบขับรถเร็ว  แม้ว่าเขาจะเคยถูกปรับมาแล้วหลายครั้งหลายคราว  แต่ก็ไม่
สามารถท่ีจะควบคุมให้เขาขับรถตามกฎจราจรได้  เม่ือใดที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครสังเกตดูเขาหรือไม่คิดว่า
อาจจะถูกปรับอีก  เขาก็จะ  “เลิก”  ขับรถตามกฎจราจร  แต่จะขับแซงรถคันอ่ืน ๆ หรือขับรถด้วย
ความเร็วสูงเกินกําหนดเช่นเดิม 
  
 โดยหลักการน้ัน การขจัดหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการกระทําซ่ึงไม่เป็นที่ต้องการ ไม่ควรพยายาม
กระทําโดยการลงโทษ 
 ในโรงฝึกงาน  ครูผู้สอนจะลงโทษนักเรียนได้ยาก และการลงโทษก็ไม่ใช่จะเป็นวิธีการท่ีให้ผลดี
ในทางใด ๆ ดังน้ันครูผู้สอนไม่ควรกังวลใจในเร่ืองน้ี  แนวทางการกระทําซ่ึงไม่เป็นที่ต้องการ สามารถ
ขจัดให้หมดไปได้โดยวิธีการสอนลักษณะดังน้ี 
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 - โดยการขจัด 
 - โดยการห้ามปรามและการเก็บกด 
 
 ดังนั้นครูสามารถใช้ได้เพียง  การขจัด 
  
 จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า 
 ถ้าหากบุคคลใดประสบผลสําเร็จในการกระทํากิจกรรมอย่างหนึ่งเขาจะเรียนรู้สิ่งนั้น อย่างไร
ก็ตาม  ถ้าเขาไม่ประสบผลสําเร็จเขาก็จะลืมมันอีกเช่นกัน 
 
 “แม่บ้านคนหนึ่งอ่านพบประกาศรับสมัครผู้แนะนําสินค้า  เธอจึงไปสมัครทํางานน้ี ภายหลัง
จากที่เธอไปแนะนําสินค้าให้กับผู้ท่ีหวังว่าจะเป็นลูกค้ามาแล้ว 10 ราย  ปรากฏว่าเธอไม่พบกับความ 
สําเร็จเลย  เธอจึงกลับบ้านและคิดว่าเธอคงไม่เหมาะกับงานน้ี” 
 
 “นักเรียนคนหน่ึงมีความพอใจท่ีได้พูดหรือแสดงท่าทางตลกขบขัน ซ่ึงการกระทํานี้เป็นท่ีช่ืนชอบ
ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน ไม่ว่าบุคคลอ่ืนจะหัวเราะหรือโกรธเขาก็ตาม ท้ังสองกรณีน้ันเขาถือว่าเป็นความ 
สําเร็จผลของเขา ครูผู้สอนจึงรู้สึกไม่สบายใจต่อการแสดงออกดังกล่าวเพราะมันทําให้บรรยากาศการทํางาน
เสียไป เขาจึงเพิกเฉยต่อการพูดหรือแสดงท่าทางตลกขบขันของนักเรียนนั้น  โดยไม่หัวเราะหรือแสดงอาการ
โกรธตอบ แต่กลับยกย่องยอมรับผลงานท่ีเขาได้ทําไว้  ในเวลาต่อมาไม่นานนักพฤติกรรมของนักเรียนคนน้ัน
ก็เปลี่ยนไป” 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า  ถ้าหากแนวทางการกระทําไม่นําไปสู่ความสําเร็จผล  มันจะ.…….. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ถ้าหากแนวทางการกระทําไม่นําไปสู่ความสําเร็จผล  มันจะค่อย ๆ ถูกขจัดออกไป 
 
 ท้ังสองตัวอย่างดังกล่าวจะมีความแตกต่างกัน 
 ในกรณีของแม่บ้าน “การขจัด” เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วมาก  แต่ในกรณีของนักเรียนน้ันต้องใช้ 
เวลานาน 
 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า 
 - นิสัยท่ีมีมานานหลายปีน้ันยากที่จะขจัด 
 - นิสัยซ่ึงเริ่มจะมีได้ไม่นานสามารถขจัดได้ง่าย 



138 
 

 สําหรับครูผู้สอนสิ่งเหล่าน้ีจะมีความหมายดังน้ี 
 - ความผิดพลาด  แนวทางการกระทําที่ไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดย ทันที ก่อนท่ี 
  สิ่งเหล่าน้ันจะกลายเป็นนิสัย 
 - การที่จะทําใหบุ้คคลใด ๆ  ละทิง้นิสัยซ่ึงเขาเคยมี และได้รับความสําเร็จผลจากการกระทํา 
  มาเป็นเวลานานน้ันต้องใช้ …………………………………………………………………………………………. 
  ................................................................................................................................................ 
 
 เวลาและความอดทน  เป็นสิ่งท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือทําให้บุคคลบางคนละทิง้นิสยัซ่ึงเคยใช้เป็นผล 
สําเร็จมาเป็นเวลานาน  
 
 ย่ิงไปกว่าน้ันวิธีขจัดนิสัยหรือแนวทางการกระทําใด ๆ ที่ไม่ต้องการโดยการเพิกเฉย  จะเกิดผล 
ดีก็ต่อเม่ือครูต้องปฏิบัติตนอย่างสมํ่าเสมอโดยแท้จริงเท่านั้น 
 
 ถ้าแนวทางการกระทําใด ๆ บรรลุผลสําเร็จขึ้นอีกสักครัง้หน่ึงในช่วงเวลาน้ันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
สมมุติว่าแม่บ้านสามารถเสนอขายสินค้าได้เม่ือเธอไปติดต่อกับลูกค้ารายที่สิบ หรือครูแสดงความโกรธ
ต่อเรื่องตลกขบขันท่ีนักเรียนคนน้ันก่อขึ้น 
 
 ท้ังแม่บ้านและนักเรียนคนนั้นจะได้รับแรงเสริม 
 
 ลองพิจารณาเรื่องน้ีต่อไป 
 
 จะใช้เวลานานเท่าใดที่แม่บ้านผู้น้ีจะพยายามอีก  จนกว่าจะเลิกล้มความต้ังใจภายหลังจากท่ี
เธอประสบความสําเร็จในครั้งนี้  เม่ือครั้งก่อนเธอได้พยายามเก้าครั้งแต่ไม่สําเร็จผล แต่ในคร้ังที่สิบเธอ
ประสบความสําเร็จ 
 
 ก่อนที่เธอจะเลิกล้มความต้ังใจ  เธอจะพยายาม 
   น้อยกว่าเก้าครั้ง 
   มากกว่าเก้าครั้ง 
 
 สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ เธอจะพยายามมากกว่าเก้าครั้งก่อนท่ีจะเลิกล้มความต้ังใจ 
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 ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้สามารถที่จะนํามาใช้กับกรณีของนักเรียน 
 
 ถ้าครูแสดงความโกรธ (หรือหัวเราะ)  เม่ือนักเรียนแสดงท่าทางหรือคําพูดตลกขบขันแม้เพียง
ครั้งเดียว  นักเรียนก็จะได้รับแรงเสริม  ซ่ึงในกรณีนี้นักเรียนจะพยายามแสดงท่าทางหรือคําพูดตลกอีก
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนท่ีเขาจะเลิกล้มการกระทําน้ันอย่างสิ้นเชิง 
 
 กฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงจะเป็นผลจากกรณีดังกล่าวน้ีก็คือ 
 
 ถ้าหากต้องการขจัดแนวทางการกระทําใด ๆ ซ่ึงไม่เป็นที่ต้องการแล้ว สิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ จะต้อง 
ไม่ให้บุคคลน้ันได้รับความสําเร็จผลจากการกระทํา ความสําเร็จผลท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญในช่วงเวลาดังกล่าว
แม้เพียงครั้งเดียว  จะทําให้กระบวนการขจัดสิ่งซ่ึงไม่เป็นท่ีต้องการน้ันต้องไปเร่ิมต้นใหม่ 
 
 มีคําสุภาษิตกลา่วไว้ว่า  “หน่ึงบวกศูนย์เท่ากับหน่ึง”  ซ่ึงคําสุภาษิตนี้บอกไว้อย่างแน่ชัดว่า 
 
   ครูควรปฏิบัติตัวอย่างไร 
   ครูควรปฏิบัติตัวโดยไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งแวดลอ้มเลยได้อย่างไร 
ในการพยายามที่จะขจัดนิสัยการทํางานที่ไม่พึงประสงค์ หรือขจัดความประพฤติท่ีน่ารังเกียจของนักเรียน
ให้หมดสิ้นไป 
 
 โดยไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมครูควรจะกระทําตามสุภาษิตดังกล่าว  ซ่ึงเป็นจริงเสมอในทุก
โอกาส 
 
 
สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 ความคับข้องใจหมายถึงอะไร  การประสบกับสิ่งท่ีได้รับการปฏิเสธ 

ด้วยตนเองเรียกว่าความคับข้องใจ 
ความพยายามเพ่ือท่ีต้องการ 
บางส่ิงอย่างอย่างแต่ถูกปฏิเสธ 
ประสบการณข์องความล้มเหลว 

 หน้า 
134 
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 ผลท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากความคับข้องใจ 
หรือประสบการณ์ความล้มเหลวมีอะไรบ้าง 

 การประสบกับสิ่งท่ีไม่สมหวังด้วย 
ตนเอง จะทําให้บุคคลน้ันหลีกเลี่ยง 
แนวทางการกระทําท่ีเป็นต้นเหตุ 
ให้คับข้องใจ 

 หน้า 
134 

     
 ถ้าหากกิจกรรมซ่ึงนักเรียนคาดหวังไว้ที่ 
จะเรียนรู้ไม่บรรลุผล  อาจเนื่องมาจากครูผู้สอน 
ไม่ได้แสดงการยอมรับ หรือไม่ให้ความสนใจ
กิจกรรมดังกล่าวแล้วจะเกิดอะไรข้ึน 

 น่ีเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการ 
ขจัดด้วยเช่นกัน ถ้าหากนักเรียน 
ยังคงไม่ได้รับความม่ันใจจาก 
กิจกรรมนั้นและเกิดประสบการณ์ 
ความล้มเหลว กิจกรรมน้ันจะถูก
ขจัดไปโดยส้ินเชิง 
 

 หน้า 
135 

 กระบวนการขจัดบางคร้ังเกิดขึ้นอย่าง 
ช้า ๆ บางครั้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เม่ือใดจึงจะ 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเม่ือใดจึงจะเกิดขึ้น 
อย่างช้า ๆ 

 ถ้าแนวทางการเรียนรู้ท่ีจะกระทํา 
น้ันยังเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่ติด 
เป็นนิสัย กระบวนการขจัดจะเกิดขึ้น 
ได้อย่างรวดเร็ว  แต่มันจะเกิดขึ้น 
อย่างช้า ๆ ถ้าหากแนวทางการ
เรียนรู้ท่ีจะกระทํานั้นเกิดขึ้นมา 
นานหลายปีจนติดเป็นนิสัย 

 หน้า 
136-137 

     
 ในระหว่างกระบวนการขจัดน้ัน หากคร ู
ผู้สอนไม่ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ จะเกิดผลใน 
ลักษณะใด 

 นักเรียนจะได้รบัแรงเสริมอีกครั้ง
หน่ึง ซ่ึงทําให้เขามีความสําเร็จผล 
ความสําเร็จผลน้ีจะให้แรงเสริม 
แนวทางการกระทําซ่ึงเขาคาดว่า 
จะเลิกปฏิบัติ ดังน้ัน กระบวนการ 
ขจัดทั้งหมดจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ 
อีกครั้งหน่ึง 

 หน้า 
138-139 
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 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้วิธีการลงโทษ 
ในระหว่างกระบวนการขจัด 
 
 
 

 

 เพราะการลงโทษน้ันจะทําให้ 
แนวทางการกระทําใด ๆ ซ่ึงไม่เป็น 
ท่ีต้องการท่ีถูกห้ามปรามไว้ แต่ไม่ 
ถูกขจัดให้หมดไป การห้ามปราม 
แนวทางการกระทําเหล่าน้ัน จะ
ส่งผลท่ีทําให้เกิดอันตรายติดตาม
มา เช่นความหวาดกลัว  ความ 
รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือความ
ก้าวร้าว 

 หน้า 
140-141 

 
 
 
 



ภาค 2 
 

สําหรบัครูสอนปฏิบัติ 
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บทท่ี 1 การจูงใจนักเรียน 
  
 ครูจะส่งเสริมให้เกิดแรงจงูใจทางตรงได้อย่างไร 
 ท่านยังจํากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จากภาค 1  ได้หรือไม่ 
 
 การจูงใจในการเรียนรู้เพ่ือนําเข้าสู่จุดมุ่งหมายของบทเรียน ครูสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ดังน้ี 
 
 โดยการบอกจุดประสงค ์
 - บอกจุดประสงค์ก่อนเร่ิมบทเรียน 
 - บอกส่วนหน่ึงของจุดประสงค์  ซ่ึงสามารถทําให้สัมฤทธ์ิผลได้โดยเร็ว 
 - ช้ีแจงเหตุผลสาํหรับจุดประสงค์ซ่ึงไม่ชัดเจน 
 
 โดยการกําหนดเงื่อนไข 
 - นักเรียนจะต้องทราบว่า ความรู้และเงื่อนไขอะไรบ้างซ่ึงเป็นสิ่งท่ีต้องการจากการศึกษาใน 
  บทเรียนน้ี 
 
 โดยการบอกแนวทางและวิธีการ 
 โดยการให้นักเรียนหาคําตอบด้วยตนเอง 
 โดยการให้โอกาสแก่นักเรียนในการตรวจสอบผลสําเร็จด้วยตนเอง 
 โดยการสร้างความสําเร็จผลและหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
 
 กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างไร 
 
 กฎข้อที่หนึ่ง  บอกจุดประสงค์ 
 
 ครูเริ่มบทเรียนเกี่ยวกับงานเจาะด้วยประโยคว่า “ความเที่ยงตรงของขนาดรูเจาะเป็นสิ่งสําคัญ
...” 
 ประโยคเริ่มต้นนี้จะช้ีนําความสนใจของนักเรียนไปสู่เรื่องที่จะเรียน  นักเรียนคาดหวังว่าครูจะ
สอนเก่ียวกับการวัดขนาดของรูเจาะ  แต่เม่ือได้เรียนต่อไปนักเรียนจึงได้เข้าใจว่า  จุดประสงค์แท้จริงท่ี
ครูต้ังใจเอาไว้น้ัน  ต้องการให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเม่ือทํางานกับเครื่องเจาะ  ความเท่ียงตรง
ของขนาดรูเจาะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจุดประสงค์น้ีเท่านั้น 
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 เพ่ือที่จะทําให้ทิศทางความต้ังใจของนักเรียนมุ่งไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการต้ังแต่เริ่มต้น ครูควร
จะบอกรายการจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบเม่ือเริ่มต้นบทเรียน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 “ในบทเรียนครั้งก่อน  พวกเราได้เรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างของเครื่องเจาะไปแล้ว วันน้ีเราจะมา
พูดถึงเรื่องการใช้งานและเม่ือจบบทเรียนนี้แล้ว เราจะได้รู้ว่าการทํางานกับเคร่ืองเจาะมีขั้นตอนอย่างไร
บ้าง เราจะพูดถึงปัญหาเก่ียวกับงานวัดเช่นเดียวกัน แต่จะพูดถึงเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง
เจาะเท่าน้ัน” 
 
 เราสามารถจําแนกกฎต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
 
 ก่อนที่จะเริ่มบทเรียน  ให้บอก………………………………………………………………………………………… 
และกําหนดขอบเขตของจุดประสงค์นั้นให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ย่อย และจุดประสงค์ของ ……………. 
................................................................................................................................................................... 
สุดท้ายที่เรียนผ่านมาแล้ว 
 
 ก่อนที่จะเริ่มบทเรียน ให้บอก จุดประสงคแ์ละกําหนดขอบเขตของจุดประสงค์นั้นให้สอดคล้องกับ 
 - จุดประสงค์ย่อย 
 - จุดประสงค์ของบทเรียนสุดทา้ยที่เรียนผ่านมาแล้ว 
 
 “ชายคนหนึ่งต้องการจะขับรถจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี  เขาต้องการไปถึงจุดหมาย
ปลายทางภายใน 2 ช่ัวโมง เขาดูนาฬิกาแล้วคาดว่าภายใน 30 นาที  เขาจะเดินทางไปถึงจังหวัดสมุทรสาคร 
เม่ือผ่านจังหวัดสมุทรสาครเขาบอกตนเองว่า  อีก 30 นาทีจะถึงจังหวัดสมุทรสงคราม  หลังจากผ่าน
สมุทรสงครามแล้วเขาคาดว่าอีกภายใน 1 ช่ัวโมงเขาจะถึงจังหวัดเพชรบุรี” 
 
 การตั้งจุดประสงค์หลักเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือแต่ละส่วนของจุดประสงค์ จะช่วยให้บรรลุถึง
จุดหมายได้  สิ่งนี้มิใช่จะนําไปใช้เฉพาะกับการขับรถเท่านั้น  ระยะทางอันยาวไกลกว่าจะถึงจุดหมาย
อาจทําให้เกิดความท้อถอย  ดังน้ันเราสามารถทําให้ง่ายขึ้นโดยการกําหนดจุดหมายย่อย ระหว่างทางซ่ึงทํา
ให้สามารถปรับตนเองและทราบถึงผลสําเร็จของแต่ละข้ันตอนระหว่างทางได้ 
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 ด้วยเหตุน้ีครูจึงควรบอกจุดประสงค์เป็นส่วน ๆ ดังตัวอย่างของการทํางานกับเคร่ืองเจาะดังน้ี 
 
 - หาจุดศูนย์กลางและทําเคร่ืองหมายด้วยเหล็กนําศูนย์ 
 - ยึดช้ินงานบนปากกา 
 - ปรับโต๊ะช้ินงานให้อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
 - ตรวจสอบตําแหน่งของศูนย์เจาะ 
 - เจาะช้ินงาน 
 - ถอดช้ินงานออกจากปากกา 
 - วัดขนาดรูเจาะ 
 
 ในระหว่างบทเรียนถ้าจะเขียนส่วนหนึ่งของรายการจุดประสงค์บนกระดานดํา จะเป็นการเหมาะสม
หรือไม่ 
   เหมาะสม 
   ไม่เหมาะสม 
 
 เพราะเหตุใด 
 
 เหมาะสม  เพราะว่าส่วนหน่ึงของรายการจุดประสงค์ท่ีเขียนบนกระดานดําเป็นข้อ ๆ จะทําให้ 
บทเรียนถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงนักเรียนจะทราบตําแหน่งของตนเองตลอดเวลา และจะมีความพอใจ
ในความสําเร็จผลท่ีได้เรียนรู้เป็นส่วน ๆ ไป 
 
 จุดประสงค์บางเรื่องน้ันนักเรียนอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทําให้เขาไม่แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์
อะไรจากการเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ  ทําให้ขาดการจูงใจ  เพราะไม่มีใครเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งซ่ึงไม่ทราบ
แน่ชัดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 ในบทเรียนท่ีเกี่ยวกับดอกสว่าน  นักเรียนไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมุมต่าง ๆ
ของดอกสว่าน  เป็นการเรียนตามแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติกันมาท่ีน่าเบ่ือหน่ายหรือ  ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้อง
พยายามอธิบายว่า ทําไมนักเรียนจําเป็นต้องทราบความแตกต่างระหว่างมุมต่าง ๆ ของดอกสว่าน และ
ทําไมจึงต้องเลือกใช้ดอกสว่านท่ีมีมุมต่าง ๆ แตกต่างกัน  การเลือกใช้ดอกสว่านท่ีมีมุมเลื้อย และมุมจิก
ให้ถูกต้องน้ัน  จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ  ความแข็ง และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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    = มุมฟรี 
    = มุมลิ่ม 
    = มุมคาย 
    = มุมจิก 
 
 ผู้ท่ีไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ จะไม่สามารถทํางานได้โดยอิสระ เขาจะเป็นได้
แต่เพียงผู้ช่วยคนอ่ืนเท่าน้ัน 
 
 เม่ือบอกจุดประสงค์ซ่ึงนักเรียนอาจจะเข้าใจยังไม่เป็นท่ีแน่ชัด  ครูอาจต้ังคําถามดังต่อไปนี้ 
 
 ทําไมเราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี ้
 
 ถ้านักเรียนไม่ทราบคําถาม  ครูผู้สอนจะต้องอธิบาย………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
สําหรับการเรียนรู้ตามจุดประสงค์นั้น 
 
 ถ้านักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของบทเรียนไม่เป็นท่ีชัดเจน ครูผู้สอนจะต้องอธิบายเหตุผลสําหรับ  
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์น้ัน 
 
 กฎข้อที่สอง  กําหนดเงื่อนไข 
 
 บ่อยครั้งที่นักเรียนมักไม่มีความอดทน แม้จะเข้าใจจุดประสงค์ดีแล้ว แต่เขาต้องการที่จะรวบรัด
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ให้สั้นเข้าโดยการตัดส่วนท่ีจะต้องมีการฝึกหัดออกไป  อย่างไรก็ตามทักษะ
จะเกิดขึ้นได้โดยการเรียน  ดังน้ันการฝึกหัดท่ีเรียกว่า การปฏิบัติโดยอัตโนมัติจะเป็นเงื่อนไขของความ 
สําเร็จผลที่จะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป  เช่น ถ้านักเรียนไม่สามารถท่องสูตรคูณได้ เขาจะมีปัญหามากเมื่อ
เรียนเรื่องเศษส่วน 
 
 สิ่งท่ีมักเกิดขึ้นเสมอ ๆ ได้แก่ เน้ือหาของบทเรียนใหม่จะต้องอาศัยความรู้เดิมซ่ึงเคยเรียนมาแล้ว 
อาจเป็นวิชาที่ลืมไปแล้ว ซ่ึงในกรณีน้ีความสําเร็จผลของบทเรียนใหม่นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือได้ทบทวน
ความรู้เดิมให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 
 หลักการดังกลา่วสามารถเขียนให้เข้าใจได้ดังน้ี 
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 นักเรียนจะต้องทราบว่าเขาต้องมีความรู้และ………………………..…………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
อะไรบ้างท่ีจําเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ใหม่ 
 
 นักเรียนจะต้องมีความรู้และทักษะซึ่งจะทําให้เขามีความม่ันใจ และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่ 
 
 สําหรับนักเรียนท่ีลืมเน้ือหาเก่าท่ีเกี่ยวข้องไปแล้วนั้นสามารถท่ีจะ ………….…………………………… 
................................................................................................................................................................... 
ได้อย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม ทักษะท่ีได้รับการฝึกหัดมาไม่ดีต้ังแต่ต้น  สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
ได้โดยการฝึกเพ่ิมเติมควบคู่ไปกับการเรียนตามบทเรียนใหม่ 
 
 ครูควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าว่า ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่จําเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะ
อะไรบ้าง นักเรียนซ่ึงเคยเรียนรู้และฝึกหัดในหัวข้อดังกล่าวท่ีได้ผลเป็นอย่างดีมาแล้วก็จะเกิดความม่ันใจ
เร้าใจท่ีจะเรียนรู้ ส่วนเนื้อหาที่ลืมไปแล้วก็จะสามารถเรียนรู้ใหม่ได้โดยรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม ทักษะท่ี
ได้รับการฝึกหัดมาไม่ดีต้ังแต่ต้น  ก็สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยการฝึกเพ่ิมเติมควบคู่ไปกับการ
เรียนตามบทเรียนใหม่ 
 
 กฎข้อที่สาม  บอกแนวทางและวิธีการ 
 
 ถ้านักเรียนได้รับการช้ีแนะเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการที่ถูกต้อง จะทําให้เขาเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้  ท้ังน้ีเน่ืองจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และส่ิงจําเป็นท่ีเขาต้องการทราบกําลังได้รับ
การตอบสนอง 
 ตัวอย่างดังใบงานต่อไปน้ี 
 
 ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน   วิธีการและเครือ่งมือ 
 
 1. ยึดหัวแบ่งและยันศูนย์ท้ายแท่น   หัวแบ่ง  ยันศูนย์ท้ายแท่น  นาฬิกาวัด 
  บนโต๊ะเคร่ืองกดัราบแล้วปรับ 
  ตําแหน่ง 
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 2. ยึดมีดกัดบนเพลา  ตรวจสอบ   มีดกัดโมดูล 2.5  ขนาด 21...25 ฟัน 
  โดยการลองหมุนดู 
 
 3. ยึดช้ินงานบนหัวแบ่ง และยัน   ฉาก  แท่งเกจ 
  ศูนย์ท้ายแท่น  ปรับตําแหน่ง 
  ศูนย์กลางกับมีดกัด 
 
 4. ต้ังระยะบนจานแบ่ง 
 
 เพ่ือหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการฝึกอันอาจเกิดขึ้นได้  และเพ่ือให้มีอิสระในการทํางานให้มาก 
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ครูควรบอก ……………………………………………………………………………………………. 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุความสําเร็จตามจุดประสงค์ได้โดยอิสระถ้าเป็นไปได้ 
 
 เพ่ือป้องกันมิให้นักเรียนประสบกับความล้มเหลวอันอาจเกิดขึ้นในการฝึก  ครูควรบอกแนวทาง 
และวิธีการที่เหมาะสม  เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุความสําเร็จตามจุดประสงค์ได้โดยอิสระ     
ถ้าเป็นไปได้ 
 
 กฎข้อที่ส่ี  การให้นักเรียนหาคําตอบด้วยตัวเอง 
 
 จงพิจารณาสถานการณ์ต่อไปน้ี 
 
 “ในขณะท่ีท่านกําลังเล่นหมากกระดานอยู่ และได้เตรียมแผนการเดินหมากไว้ในใจล่วงหน้า
เป็นอย่างดีแล้ว  ต่อมามีเพ่ือนของท่านคนหนึ่งมานั่งดูอยู่  ซ่ึงปกติแล้วเพ่ือนคนน้ีเล่นหมากกระดานได้
เก่งกว่าท่านและคู่ของท่าน เขาให้คําแนะนําว่า ผมขอแนะนําให้เดินตัวน้ีก่อนแล้วเดินตัวน้ัน...ท่านรู้สึก
รําคาญเพราะท่านก็ได้วางแผนการเล่นไว้เช่นเดียวกับท่ีเพ่ือนคนนั้นแนะนําท่าน” 
 
 การจูงใจในการเรียนรู้จะถูกทําลายเม่ือครูแสดงความเป็นผู้เหนือกว่า หรือเม่ือให้ความช่วยเหลือ 
นักเรียนมากเกินไป  ซ่ึงจะทําให้นักเรียนรู้สกึว่าเขาถูกประเมินความสามารถตํ่ากว่าความเป็นจริง 
 
 การจูงใจในการเรียนรู้จะถูกสร้างเสริมเม่ือนักเรียนเกิดความรู้สึกว่า เขาก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ จนมี
ความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับคร ู
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 การได้ทํางานและได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยอิสระ   เป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความ 
สนุกสนานในขณะเรียนรู้ และการเรียนรู้ซ่ึงปราศจากความสนุกสนานก็ไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 
 ดังนั้นกฎต่อไปนี้จึงน่าจะนํามาประยุกต์ใช้ได้ 
 
 ครูควรต้ังคําถามและกําหนดปัญหาในลักษณะทีทํ่าให้นักเรียน……………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
คําตอบได้ด้วยตนเอง 
 
 นักเรียนมีความพอใจที่จะหาคําตอบได้ด้วยตนเอง 
 
 ท่านจะต้ังปัญหาอย่างไร เพ่ือให้มีการหาคําตอบโดยอิสระได้ 
 
 ตัวอย่าง  การเรียนเร่ืองงานตะไบ 
 สถานท่ี   ในห้องเรียน 
 
 วิธีท่ีไม่ถูกต้อง 
 
 ครู “เกลียวนําซ่ึงทําให้เกิดการเคลื่อนที่จะเห็นได้จากช้ินส่วนการทํางานของ 
   เครื่องกลงึและปากกาจับช้ินงาน” 
 
 นักเรียน “..........................................................................................................................” 
 
 วิธีท่ีถูกต้อง 
 
 ครู “เราจะสงัเกตเห็นการทํางานของเกลียวนําจากเครื่องมือ เครื่องจักร อะไรบ้าง” 
 นักเรียน “ปากกาจับชิ้นงาน  เครื่องกลึง  คลัตช์ของรถ  มูลี่บังแดดที่หน้าต่างหรือประตู 
   ซ่ึงสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยเกลียว 
 
 นักเรียนหาคําตอบด้วยตนเองได้อย่างไร 
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 ครูต้ังคําถามในลักษณะที่นักเรียนจะสามารถ …………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
ท่ีเขามีอยู่แล้ว 
 
 ครูต้ังคําถามในลักษณะที่นักเรียนจะสามารถหาคําตอบท่ีถูกต้องได้   โดยใช้ประสบการณ์เดิมท่ี
เขามีอยู่แล้ว 
 
 ตัวอย่าง ก. 
 ครู “ในขณะท่ียืนตะไบ  จะต้องยืนในลักษณะที่ขาข้างหน่ึงกา้วออกมาข้างหน้า  
   อีกข้างหนึ่งอยู่ด้านหลังในท่าคล้ายจรดมวย” 
 
 นักเรียน “.........................................................................................................................” 
 
 ตัวอย่าง ข. 
 ครู “ในขณะท่ียืนตะไบ  จะต้องยืนในลักษณะเช่นนี้ (ครูแสดงท่าให้ดู) เธอคิดว่าคล้าย 
   ท่าท่ีกําลังทําอะไร” 
 
 นักเรียน “คล้ายท่าท่ีกําลังจะป้องกันตนเอง”  “คล้ายท่านักมวยรุ่นฟลายเวท”  (หัวเราะ) 
 
 ครู “ฟลายเวทหรือ (ครูทําเสียงขู่)  หมายถึง นักมวยใช่ไหม  ถูกต้องแล้ว ทา่น้ีคือ 
   ท่าของนักมวย” 
 
 จากท้ังสองตัวอย่างที่กล่าวแล้ว  ตัวอย่างใดที่ทําให้เกิดการจูงใจในการเรียนรู้มากกว่า 
 
   ตัวอย่าง ก. 
   ตัวอย่าง ข. 
 
   เพราะอะไร 
 
 ตัวอย่าง ข.  ทําให้เกิดการจูงใจในการเรียนรู้มากกว่า  เพราะนักเรียนสามารถหาคําตอบได้ด้วย 
ตนเอง  โดยอาศัยประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เขาเคยได้พบมา 
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 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการที่ไม่ควรใช้  เม่ือครูต้องการสาธิตวิธีจับตะไบ 
 
 ครู  “ปลายด้ามตะไบอยู่ในอุ้งมือ” 
 
 นักเรียน  “.........................................................................................................................” 
 
 ครู  “น้ิวหัวแม่มือวางไว้ด้านบนขนานไปกับด้ามตะไบ  น้ิวอ่ืน ๆ กําด้ามไว้ทั้งหมด” 
 
 นักเรียน  “.......................................................................................................................” 
 
 จากวิธีการสอนดังกล่าวน้ี  ท่านจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
 
 ตัวอย่างอาจเป็นดังน้ี 
 
 ครู  “ปลายของด้ามตะไบจะอยู่ท่ีไหน” 
 นักเรียน  “อยู่ในอุ้งมือ” 
 ครู  “ถูกแล้ว  สัมผัสกับโคนของนิว้หัวแม่มือ” 
    “แล้วเราจะวางน้ิวหัวแม่มือและน้ิวอ่ืน ๆ บนด้ามตะไบได้อย่างไร” 
 นักเรียน  “น้ิวหัวแม่มืออยู่ด้านบนขนานไปกับด้ามตะไบ  ส่วนน้ิวอ่ืน ๆ กํารอบด้ามตะไบไว้” 
 ครู  “ถูกต้อง น้ิวหัวแม่มือวางไว้ด้านบนขนานไปกับด้ามตะไบ น้ิวอ่ืน ๆ กํารอบด้ามไว้” 
 
 โดยการต้ังคําถาม  ครูจะทําให้นักเรียน………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
ในการวางมือที่ด้ามตะไบ 
 
 ครูจะต้ังคําถามในลักษณะทีนั่กเรียนสามารถหาคําตอบท่ีถูกต้องได้ด้วยความสังเกตของตนเอง 
 
 เม่ือต้องสอนหัวข้อวิชาที่ไม่สนุกนัก  ครูควรจะทําอย่างไร 
 
 ตัวอย่างเช่น  เม่ือครูอธิบายเกี่ยวกับเกลียวยอดแหลม 
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 ครู “ d คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 
    d1 คือ ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางโคนเกลียว 
    d2 คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพิต 
    h คือ ระยะพิต 
    t คือ ช่วงสูงของเกลียว”      
   
 นักเรียน “.................................................................................................................” 
 
 ต่อจากน้ัน  ครูจะต้ังคําถามว่า  “d  คืออะไร” “d1  คืออะไร” “d2 คืออะไร” 
 
 ท่านไม่คิดบ้างหรือว่า น่าจะมีวิธีอ่ืน ๆ ท่ีจะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 
 
 ตัวอย่างอีกลักษณะหน่ึง เม่ือครูต้องการสอนเกี่ยวกับเรื่องเกลียวยอดแหลม 
 
 ครู “นักเรียนคิดว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d  ควรจะเรียกว่าอะไร” 
 นักเรียน (ไม่มีคําตอบ) 
 ครู “เส้นผ่าศูนย์กลางภายในหรอืภายนอก” 
 นักเรียน “ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก” 
 ครู “แล้วอะไรท่ีพวกเราคิดว่าเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน” 
 นักเรียน “ d1 ”   
 ครู “และส่วนไหนท่ีเป็นระยะพิต” 
 นักเรียน “ h ” 
 ครู “ถ้าอย่างนั้น  d2  ควรเรียกว่าอะไร” 
 นักเรียน “d2  คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพิต” 
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 ครู “แล้ว  t   ละ่   t  คือความลึก  ความลึกของอะไร” 
  
 ครูได้ต้ังคําถามในลักษณะอยา่งไร  เขาต้องการให้นักเรียนศึกษาภาพเกลยีวอย่างระมัดระวัง 
 
จากภาพท่ีกําหนดและสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนสามารถ ………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
คําตอบที่ถูกต้อง 
 
 ครูต้ังคําถามในลักษณะที่นักเรียนสามารถหาคําตอบที่ถูกต้องจากภาพและสถานการณ์น้ันได้ 
 
 การหาคําตอบอย่างเป็นอิสระ สามารถกระทําได้โดยใช้  “การส่งถ่าย”  (Transfer) 
 
 ท่านทราบมาแล้วว่า 
 การจํา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ที่มีอยู่กับสถานการณ์ท่ีคล้ายกัน 
 
 “การส่งถ่าย”  หมายถึง  ความสามารถในการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่กับสถานการณ์ท่ีได้พบใหม่ ๆ 
 
 ในการเรียนการสอนทางวิชาชีพ “การส่งถ่าย”  เป็นสิ่งสําคัญมาก  เวลาส่วนใหญ่ของการสอน
จะต้องใช้ไปเพื่องานฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในการแก้ปัญหาสําหรับสถานการณ์
ท่ีคล้ายกัน และเพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย 
 
 โดยวิธีการท่ีให้นักเรียนส่งถ่ายความรู้ท่ีตนมีอยู่กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ครูจะสัมฤทธ์ิผลจุดประสงค์
สองประการ ได้แก่ 
 
 - ก่อให้เกิด  “การส่งถ่าย”  ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสาํคัญสาํหรับนักเรียนท่ีจะสามารถส่งถ่ายความรู้ 
  ของตนสําหรับการทํางานในอนาคตได้อย่างจริงจัง 
 
 - ช่วยทําให้นักเรียนสามารถหาคําตอบได้ด้วยตนเองโดย........................................................... 
  ................................................................................................................................................ 
  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิด …………………………………………………………………….…………………….. 
  สําหรับนักเรียน 
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 การที่ครูให้โอกาสนักเรียนที่จะหาคําตอบด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระโดยใช้ “การส่งถ่าย” วิธีการ 
เช่น นี้จะช่วยทําให้การจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 เม่ือนักเรียนได้เรียนเร่ืองเกลียวยอดแหลมไปแล้ว  จากภาพจะทําให้เขาได้ทราบถึงความหมาย 
ของ  d  d1  d2  h  และ  t 

  
 คราวน้ี  ครูจะใช้ภาพเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  และถามนักเรียนกว่า  d  d1  d2  h  และ  t 
หมายถึงอะไร 
 
 นักเรียนได้รับภาพเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเช่นเดียวกันทุกคน  ครูให้แต่ละคนเขียนความหมาย 
ท่ีตนทราบลงในภาพนั้นด้วยวิธีนี้นักเรียนแต่ละคนจะมีโอกาสพิสูจน์ตนเองว่าเขาจําอะไรได้บ้าง 
 
 หลังจากน้ันครจูะบอกให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างในตารางต่อไปน้ี 
 ขนาดมาตรฐานของเกลียวเมตริก (ขนาดเป็นมิลลิเมตร) 
 
ขนาดของเกลยีว d 

………….. 
H 
………….. 

t 
………….. 

    

M   2   2 0.4 0.260 
M   3   3 0.5 0.325 
M   4   4 0.7 0.455 
M   6   6 1.0 0.650 
M   8   8 1.25 0.812 
M 12 12 1.75 1.137 
M 16 16 2.0 1.299 
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 นักเรียนหาคําตอบใหม่ได้โดย……………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
ความรู้ท่ีได้รับจากสถานการณ์หนึ่งไปยังสถานการณ์ใหม่ 
 
 ครูจะต้ังคําถามในลักษณะที่ทําให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เขาได้รับมาก่อน หรือ
ส่งถ่ายความรู้นั้นกับสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 
 การหาคําตอบอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองเป็นกฎที่สําคัญข้อหน่ึง  ซ่ึงจะช่วยทําให้เกิดการจูงใจ
ในการเรียนรู้อย่างดีย่ิง  ท่ีผ่านมาแล้วน้ันเราไดก้ล่าวถึงวิธีการต่าง ๆ ไปแล้วดังนี้ 
 
 ครูทําให้นักเรียนสามารถ 
 - จดจําและใช้ประสบการณ์ของเขาให้เป็นประโยชน์ 
 - หาคําตอบโดยการสังเกตอย่างรอบคอบ 
 - พิจารณาหรืออนุมานความเก่ียวโยงกับสภาพที่ปรากฏ (ตัวอย่างเช่น จากภาพท่ีกําหนดให้) 
 - ส่งถ่ายความรู้ท่ีมีอยู่เดิมกับสถานการณ์ใหม่ 
 
 ยังมีวิธีการอ่ืนอีก ได้แก่ 
 การหาคําตอบโดยใช้กระบวนการทางความคิด 
 
 ตัวอย่าง 
 ครูกล่าวว่า “ในขณะท่ีตะไบจะเกิดผงตะไบซ่ึงเป็นเศษโลหะช้ินเล็ก ๆ ท่ีแหลมคม เราจึงไม่ควร
ใช้วิธีการเป่าให้พ้นจากช้ินงานแต่ควรใช้แปรงปัดออก ทําไมจึงทําเช่นน้ัน”  นักเรียนตอบว่า เพราะจะ
ทําให้พ้ืนโรงงานไม่สกปรก” ในขณะที่ครูพยายามอธิบายให้ทราบว่าทําไมคําตอบน้ีจึงไม่ถูกต้อง นักเรียน 
คนหน่ึงจะเร่ิมพูดต่อไปว่า  “ผงตะไบเล็ก ๆ ท่ีแหลมคมอาจทําให้เกิดอันตราย...ต่อน้ิวมือ เป็นไปไม่ได้
ถ้าเป่าผงตะไบออกจากช้ินงาน  นักเรียนจะจินตนาการลักษณะของการเป่าผงตะไบ  “มันอาจจะฟุ้ง
กระจายลอยไปในอากาศและเป็นอันตรายต่อตา” ... เขากล่าวด้วยเสียงอันดัง  “ผมมีคําตอบแล้ว” และ
เขาก็ตอบคําถามตามที่เขาคิดสรุปด้วยเหตุและผล 
 
 จากตัวอย่างนี้  ครูจะให้ข้อช้ีแนะซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนสามารถหาคําตอบ…………………………….. 
..............................................................................................................................................................ได้ 
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 ข้อช้ีแนะจากครูทําให้นักเรียนสามารถหาคําตอบใหม่ได้ 
 
 ตัวอย่างอีกเรื่องหน่ึง 
 ครูกล่าวว่า  “แรงตัดที่เกิดขึ้นในขณะที่เจาะด้วยสว่านซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนั้น  จะเท่ากับ
ร้อยละ 40 ของแรงป้อนเจาะ 
 
 ในขณะท่ีเจาะวัสดุแข็ง มันอาจไม่สามารถคํานวณแรงตัดจากแรงป้อนเจาะได้ แล้วเราจะทราบ 
แรงตัดได้อย่างไร” 
 
 นี่เป็นปัญหาที่ยากสําหรับนักเรียน  เขาจะต้องคาดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ท่ีจะต้องเจาะนําก่อน 
และขนาดรูเจาะทีใ่ช้เจาะนํา ควรมีขนาดอย่างน้อยใหญ่เทา่กับความยาวสันแกนลําตัว 
 
 ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาท่ีดีสําหรับนักเรียนท่ีสนใจด้วย  อย่างไรก็ตาม ถ้าปัญหานั้นยากเกินไป
สําหรับนักเรียนท้ังหมดในกลุ่ม  ครูอาจจะให้ข้อช้ีแนะ เช่น 
 
 “เป็นไปได้หรือไม่ท่ีควรจะเตรียมช้ินงานไว้ล่วงหน้า  และทําอย่างไร” 
 
 เพ่ือที่จะช่วยนักเรียนให้หาคําตอบใหม่ได้  นักเรียนควรได้รับ ……………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
จากครู 
  
 การช้ีแนะจะกระตุ้นให้นักเรยีนหาคําตอบใหม่ได้ 
 
 เขาสามารถจะหาคําตอบได้โดยการสรุป หรือโดยการนํากฎเกณฑ์มาใช้ หรือโดยการรู้แจ้งด้วย
ตนเอง (brain wave) 
 
 กฎข้อที่ห้า  การให้โอกาสแก่นักเรียนในการตรวจสอบผลสาํเร็จด้วยตนเอง 
 
 ถ้านักเรียนสามารถหาคําตอบสําหรับปัญหาที่กําหนดให้ได้แล้ว  เขาก็อยากจะทราบทันทีว่า
คําตอบท่ีได้นั้นถูกต้องหรือไม่  เขาจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นถ้าได้ทราบโดยทันทีว่าเขากําลังใช้
วิธีการท่ีถูกต้องในการหาคําตอบน้ัน 
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ตัวอย่างของวิธีการท่ีสามารถนํามาใช้ได้ 
 
   ครู   นักเรียน 
 - ต้ังคําถาม - เขียนตอบลงในกระดาษคําตอบด้วยตนเอง 
 - ให้คําตอบท่ีถูกต้อง - เปรียบเทียบคําตอบของตนเองกับคําตอบท่ี 
     ครูเฉลย 
 
 ด้วยวิธีการดังกล่าวแล้วเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมที่ใช้กันอยู่ท่ัวไปคือ นักเรียนคนใดคนหนึ่ง
ตอบคําถามของครู  แล้วครูกจ็ะบอกว่า  “ถูก”  หรือ  “ผิด”  วิธีใดจะเป็นวิธีท่ีได้ผลมากกว่า 
 
 ไม่ใช่เพียงเฉพาะนักเรียนคนเดียวแต่นักเรียน…………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
จะต้องพยายามหาคําตอบให้ได้  นักเรียนแต่ละคนจะ …………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
ตรวจคําตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ 
 
 นักเรียนทุกคนจะต้องขะมักเขม้นหาคําตอบด้วยตนเอง และแต่ละคนจะมีโอกาสตรวจสอบคําตอบ 
ของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ 
 
 ตัวอย่างที่คล้ายกันอีกตัวอย่างหนึ่ง 
 
   ครู   นักเรียน 
 - อธิบายภาพ ๆ หน่ึงแล้วต้ังคาํถามซ่ึง - ต่อเติมภาพนั้นให้สําเร็จด้วยตนเองบนใบงาน 
  จะต้องให้คําตอบในรูปของการต่อ 
  เติมภาพน้ันให้สมบูรณ์ 
 
 - แสดงภาพท่ีถูกต้องสมบูรณ์ (อาจใช้ - เปรียบเทียบภาพท่ีตนเองต่อเติมไว้แล้วนั้น 
  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะช่วย)  กับภาพที่ครูแสดงให้ดู 
 
  สื่อการสอน เช่น ใบงาน หรือแผ่นโปร่งใสท่ีใช้กับเคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ จะช่วยให้การสอน
น่าสนใจและมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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 * ด้วยวิธีการที่สามารถตรวจสอบผลสําเร็จด้วยตนเองได้เช่นน้ีทําให้ 
   
  - นักเรียนได้รับการยืนยันถึงความสําเร็จของตน 
  - ป้องกันไม่ให้เกิดการอับอายต่อหน้าเพ่ือน ๆ ท้ังช้ัน  ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบผิด 
 - นักเรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตนได้โดยทันที 
 
 กฎข้อที่หก  สร้างความสําเร็จผลและหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
 
 มีคํากล่าวทางด้านจิตวิทยาที่ระบุว่า  ปัญหาหรือการแข่งขันใด ๆ จะทาํให้เกิดการท้าทาย 
ถ้าสิ่งน้ันมีระดับความยากพอสมควร 
 
 ความสนใจในการเรียนรู้มีลักษณะคล้ายกัน  กล่าวคือ ความสนใจนี้จะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เม่ือนักเรียนพบว่าเขาจะต้องเอาชนะความยากลําบาก และสามารถแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาง่ายนักได้ 
เขาจะรู้สึกว่าได้ประสบความสําเร็จต่อเม่ือได้แก้ปัญหาที่ยากเท่านั้น 
 
 ในอีกกรณีหน่ึง ปัจจุบันนี้จํานวนวิชาท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้มีมากจนกระท่ังกลายเป็นว่าต้องการ
ให้นักเรียนเรียนมากเกินไปแทนท่ีจะให้เรียนรู้น้อยเกินไป  ซ่ึงทําให้เกิดความล้มเหลวเพราะความสนใจ
ในหัวข้อวิชาลดตํ่าลง 
 
 ดังน้ันจึงเป็นการยากสําหรับครูท่ีจะต้องจัดเตรียมหัวข้อวิชาต่าง ๆ ที่ต้องการให้นักเรียนเรียน 
ท้ังในลักษณะที่ไม่ …………………………………………………………………………………………………………..………… 
หรือ............................................................................................................................................จนเกินไป 
 
 เป็นการยากที่จะเตรียมหัวข้อวิชาต่าง ๆ ในลักษณะที่จะต้องให้นักเรียนเรียนไม่มากหรือไม่น้อย
จนเกินไป 
 
 บ่อยครั้งท่ีนักเรียนมีความเข้าใจวิชาท่ีเรียนใหม่ได้ยากเนื่องจากไม่มีความเก่ียวโยงกับความรู้
เดิมที่เขามีอยู่  ตัวอย่างเช่น  ครูกล่าวว่า  “เกลียวชนิดท่ีใช้นําการเคลื่อนท่ีจะมีระยะพิตโตกว่าเกลียว
ชนิดท่ีใช้การยึดจับ”  สิ่งน้ีอาจเป็นท่ีเข้าใจได้ดีสําหรับครู  แต่สําหรับนักเรียนแล้วมันเป็นความรู้ใหม่ท่ี
เข้าใจได้ไม่ง่ายนัก 
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 อย่างไรก็ตาม ถ้าครูใช้ภาพของพ้ืนเอียงสองภาพช่วยในการอธิบาย  จะสามารถใช้เป็นหลักเพ่ือ
กล่าวโยงไปถึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนได้ เช่น   “ถ้าพ้ืนเอียงชันมากข้ึนจะทําให้วัตถุทรงตัวอยู่บน
พ้ืนเอียงได้ยาก  เพราะมีแรงต้านทานน้อยและลื่นไถลได้ง่ายกว่า  ความชันของพ้ืนเอียงก็เปรียบเสมือน
พิตของเกลียวนั่นเอง” 
 
 กฎของการกําหนดหัวข้อวิชาให้เกี่ยวโยงกับความรู้เดิมของนักเรียนได้เคยกล่าวถึงมาแลว้ และ 
ได้อธิบายถึงการที่จะช่วยนักเรียนให้แก้ปัญหาได้อย่าง……………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
จะทําให้เขาได้รับประสบการณ์ ………………………………………….……………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
 
 การยอมให้นักเรียนหาคําตอบของปัญหาได้อย่างเป็นอิสระ จะทําให้เขารับประสบการณ์ความ 
สําเร็จ 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 ถ้าครูจะต้องสอนการเคลื่อนไหวของดอกสว่าน  ในลกัษณะหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนไปข้างหน้า
เป็นครั้งแรก  เขาควรจะกล่าวโยงถึงประสบการณ์ท่ีนักเรียนเคยได้รับมาก่อน 
 
 “เม่ือเราใช้สว่านมือเจาะรูในเน้ือไม้  มือเราจะต้องเคลื่อนไหวในลักษณะใดบ้าง” 
 
 “หมุนรอบตัวเองและกดลง ลักษณะน้ีจะเกีย่วโยงกับการหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนไปข้างหน้า 
ของสว่าน” 
 
 โดยวิธีใดที่จะทําให้หัวข้อวิชาเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
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 โดยเกี่ยวโยงถึง…………………………………..…………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 หัวข้อวิชาที่สอนสามารถทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ถ้าได้นําไปเกี่ยวโยงกับความรู้และประสบการณ์
ของนักเรียนที่มีอยู่แล้ว 
 ความยากในการเรียนรู้อาจเกิดจากการท่ีพยายามจะให้นักเรียนต้องเรียนรูร้ายละเอียดทางเทคนิค 
และข้อปฏิบัติต่าง ๆ มากเกินไปในขณะท่ีเริ่มต้นเรียนวิชาใหม่ ๆ 
 
 นักเรียนจะเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในรายละเอียด 
 ดังนั้น ลําดับขั้นตอนของจุดต่าง ๆ ท่ีต้องการอธิบายจึงมีความสําคัญมาก 
 
 ควรจะสอนเรือ่งใดก่อน 
 จงเขียนหมายเลขเพ่ือกําหนดขั้นตอนที่ท่านคิดว่าดีท่ีสุดตามลําดับ 
   ความสัมพันธ์ของรายละเอียดแต่ละส่วน 
   ส่วนประกอบที่สําคัญของหวัข้อวิชาทั้งหมด 
   รายละเอียดทีส่ําคัญต่าง ๆ 
 
 1 ส่วนประกอบท่ีสําคัญของหัวข้อวิชาทั้งหมด 
 2 รายละเอียดต่าง ๆ 
 3 ความสัมพันธ์ของรายละเอียดแต่ละส่วน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 ลําดับแรก คือ ส่วนประกอบท่ีสําคัญของเครื่องเจาะยืน 
 
 
 1 ฐาน 
 2 เสา 
 3 ชุดส่งกําลัง 
 4 เพลาเจาะ 
 5 คันโยกป้อนเจาะ 
 6 โต๊ะจับงาน 
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 ลําดับต่อมาจะเป็นรายละเอียด 
และความสัมพันธ์ของรายละเอียดเหล่านั้น 
  
 
 
 1 ขุดเฟืองขับ  
 2 แขนโยกสําหรบัชุดขับหลัก 
 3 ชุดเฟืองหนอนส่งกําลงัจาก 
  ชุดเฟืองขับไปยังชุดเฟืองป้อน 
 
 

 
 เราสามารถสรุปเป็นกฎได้ดังนี้ 
 
 เริ่มด้วยการอธิบายหัวข้อวิชาท้ังหมดอย่างง่าย ๆ  แล้วจึงกล่าวถึงความเกี่ยวโยงซ่ึงกันและกัน 
ท่ีสลับซับซ้อนมากข้ึน  หรือรายละเอียดมากข้ึนต่อเนื่องกันไป 
 
 ครูจะแสดงและอธิบายข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยวิธีการถามตอบ 
 
 “การเคล่ือนที่ไปข้างหน้าเรียกว่า  จังหวัดตัดหรือจังหวะงาน  การเคลื่อนที่ถอยหลังเรียกว่า
จังหวะถอยกลับ” 
.................................................................................................................................................................. 
 
 “ในระหว่างจังหวะตัดควรใช้แรงกดลงบนตะไบ  จากผลของแรงกดตัดน้ีฟันตะไบจะกินเข้าไป 
ในเน้ือโลหะ และตัดเน้ือโลหะให้เป็นช้ินเลก็ ๆ แยกออกไป” 
.................................................................................................................................................................. 
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 “เพ่ือให้กินเน้ือโลหะอย่างสมํ่าเสมอ  ในช่วงจังหวะตัดจะต้องวางตัวตะไบบนช้ินงานอย่างเต็ม
หน้าพร้อมท้ังออกแรงกดบนตัวตะไบ มืออีกข้างหน่ึงซ่ึงจับท่ีด้ามตะไบ ซ่ึงจะทําหน้าที่ผลักไปข้างหน้า 
พร้อม ๆ กัน” 
.................................................................................................................................................................. 
 
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
 
 จงเติมคําต่อไปน้ีลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 บอกช่ือส่วนสําคัญ  เข้าใจวิธีการทํางาน  เข้าใจหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 
 
 ลําดับขั้นตอนท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายเป็นดังน้ี 
 
 1. บอกช่ือและลกัษณะของช้ินส่วนต่าง ๆ 
 2. เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของช้ินส่วนต่าง ๆ 
 3. เรียนรู้วิธีการใช้งานและการปฏิบัติการกับส่วนต่าง ๆ และขั้นตอนต่อไป 
 4. เรยีนรู้วิธีการควบคุมเคร่ืองจักร 
 5. เรียนรู้ข้อขัดข้องอันอาจเกิดขึ้นและวิธีการซ่อมบํารุง 
 
 เม่ือต้องการฝึกพนักงานควบคุมการขนถ่ายวัสดุด้วยระบบสายพานเลื่อน  จะต้องจัดเรียงหัวข้อ 
การฝึกอย่างไร  จงบอกลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องโดยใช้หมายเลข 1 ถึง 5  เติมหน้าข้อความต่อไปน้ี 
 
.............บอกช่ือและลักษณะของช้ินส่วนต่าง ๆ ของระบบสายพานเลื่อน 
.............บอกลกัษณะและวิธีการใช้สวิตซ์อย่างถูกต้อง 
.............เข้าใจหน้าที่ของช้ินสว่นต่าง ๆ ของเครื่องจักร 
.............เรียนรู้วิธีการควบคุมท้ังระบบ 
.............หาข้อขัดข้อง  ดําเนินการซ่อมแซม และในบางกรณีทําการซ่อมแซมเอง 
 
 ขั้นตอนท่ีเหมาะสมที่สุดคือ      1     3     2     4     5 
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 อาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  (การขนถ่ายวัสดุด้วยระบบสายพานเลื่อน) 
 
 1. บอกลักษณะและช่ือของช้ินสว่นต่าง ๆ 
  (บอกลักษณะและช่ือของช้ินส่วนต่าง ๆ ของระบบสายพานเล่ือน) 
 2. เข้าใจโครงสร้างและหน้าท่ีของช้ินส่วนต่าง ๆ 
  (เข้าใจหน้าท่ีของช้ินสวนต่าง ๆ ของเคร่ืองจักร) 
 3. ทราบวิธีการท่ีจะใช้ช้ินส่วนต่าง ๆ 
  (บอกลักษณะการทํางานของสวิตซ์ต่าง ๆ และใช้งานอย่างถูกต้อง) 
 4. เรียนรู้วิธีการควบคุมเครื่องจักร 
  (เรียนรู้วิธีการที่จะควบคุมกระบวนการทั้งระบบ) 
 5. บอกลักษณะของข้อขัดข้องและทราบวิธีการตรวจสอบ ซ่อมแซม 
  (หาข้อขัดข้อง  ดําเนินการตรวจสอบ  ซ่อมแซม  และในบางกรณี ทําการซ่อมแซมเอง) 
 
 หลังจากตัดสินใจเลือกขั้นตอนของหัวข้อวิชาต่าง ๆ แล้วให้แบ่งหัวข้อวิชาเหล่าน้ันเป็นขั้นตอน
การเรียนรู้แต่ละขั้น 
 
 สิ่งต่อไปน้ีข้อใดสําคัญกว่ากัน 
   ขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละขั้นต้องการระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
   ขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละขั้นซ่ึงประกอบด้วยความหมายในเร่ืองเดียวกัน 
 
 แน่นอน  คําตอบท่ีถูกต้องคือ  ขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละขั้นซ่ึงประกอบด้วยความหมายในเร่ือง
เดียวกันย่อมสําคัญกว่า  สุดท้ายเราจะได้ขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะต้องใช้ระยะเวลา และความยากง่าย
แตกต่างกัน 
 
 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่าบทเรยีน “งานตะไบ” ได้แบง่เป็นหัวข้อวิชาและข้ันตอนการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
 
 1. ลักษณะของงานตะไบ 
  - ช้ินงานใด 
  - เครื่องมือชนิดใด 
  - อุปกรณ์จับยึดชนิดใด 
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 2. การเตรียมงานตะไบ 
  - จับยึดงานบนปากกาได้อย่างไร 
  - ใช้ตะไบอย่างไร 
  - ท่าทางในการตะไบทําอย่างไร 
 3. การตะไบ 
  - จังหวะตัดและจังหวะถอยกลบัหมายความว่าอะไร 
  - ต้องใช้แรงอะไรในระหว่างจังหวะตัดและจังหวะถอยกลับ 
  - จังหวะตัดและจังหวะถอยกลบัมีทิศทางการเคล่ือนที่ไปทางทิศใด 
 4. ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและผลท่ีตามมา 
  - ความไม่สะอาดเรียบร้อยของบริเวณท่ีทํางาน 
  - การจับยึดช้ินงานท่ีไม่ถูกต้อง 
  - การจับตะไบทีไ่ม่ถูกวิธี 
  - การตะไบในจงัหวะตัดที่ไม่ถูกต้อง 
  - การเป่าผงตะไบออกจากช้ินงาน 
 
 บทเรียนจะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ถ้าครูคอยดูแลที่จะให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ความสําเร็จ 
ในการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ ตัวอย่างเช่น 
 
 - กําหนดให้มีความยากในระดับท่ีเหมาะสม 
 - ให้นักเรียนมีโอกาสได้อ้างถึงความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาแล้ว 
 - แบ่งบทเรียนออกเป็นหัวข้อวิชาและขั้นตอนการเรียนรู้ 
 
 อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเป็นไปไม่ได้ท่ีครูจะหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนประสบความล้มเหลวใน
บทเรียน ตัวอย่างเช่น เม่ือนักเรียนเร่ิมต้นกลึงช้ินงานเป็นครั้งแรก ถึงแม้ว่าครูจะได้ใช้สื่อการสอนต่าง ๆ
ประกอบในการสอนและอธิบายจนเป็นท่ีเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในการกลึงชิ้นงานเป็นครั้งแรกน้ีอาจ
ประสบความล้มเหลว 
 
 ในกรณีดังกล่าวนี้ครูจะต้องบอกนักเรียนไว้ล่วงหน้าก่อนถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่าง 
เช่น “ในการเริ่มฝึกครั้งแรกน้ีเธออาจไม่ประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเธอได้ทดลองปฏิบัติ
ไปแล้วสักพักหน่ึงก็จะทําได้ดีขึ้น” 
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 ความล้มเหลวจะทําให้  ……………………………………………………..ลดลง หรอืหมดสิ้นไป 
 
 ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้  อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ควรเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่าความ
ล้มเหลว แต่ควรเรียกว่าเป็นความยากท่ีเกิดขึ้นตามปกติ  ซ่ึงจะต้องพยายามท่ีจะเอาชนะให้ได้เพ่ือที่จะ 
ให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ 
 
 ความล้มเหลวจะทําให้การจูงใจลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป 
 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 เราได้กล่าวถึงกฎ 6 ประการ ซ่ึงจะช่วย 
ส่งเสริมการจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียนมาแล้ว 
กฎดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

 1. บอกจุดประสงค์ 
2. กําหนดเงื่อนไข 
3. บอกแนวทางและวิธีการ 
4. ให้นักเรียนหาคําตอบด้วย 
 ตนเอง 
5. ให้โอกาสนักเรยีนตรวจสอบ 
 ผลสําเร็จด้วยตนเอง 
5. สร้างความสําเร็จผลและ 
 หลีกเลี่ยงความล้มเหลว 

 หน้า 
143 

     
 ก่อนเร่ิมบทเรียนจะต้องบอกจุดประสงค์ 
บทเรียนท่ีจะเรียนใหม่นี้ให้สอดคล้องกับอะไร 

 ให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของ 
บทเรียนที่เพ่ิงจะผ่านมา และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ย่อย 

 หน้า 
144 

     
 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบและ 
ตระหนักถงึบางส่วนของจุดประสงค์ในระหว่าง 
การเรียน 

 เพ่ือจะปรับตัวของเขาเองให้เป็น 
ไปตามโครงสรา้งของบทเรียนและ 
พอใจกับความก้าวหน้าในการ 
เรียนรู้ของตนเองเป็นขั้น ๆ 

 หน้า 
145 
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 ครูควรอธิบายถึงความจําเป็นของ 
จุดประสงค์แต่ละข้อหรือไม่ 

 ไม่จําเป็น เพราะจุดประสงค์เกือบ 
ท้ังหมดค่อนข้างชัดเจน ยกเว้นใน 
บางกรณีซ่ึงไม่เป็นท่ีชัดเจนก็ควร 
ต้องอธิบาย 

 หน้า 
146 

     
 เพราะเหตุใดครูจึงควรบอกนักเรียนให้ 
ทราบว่า ในบทเรียนใหม่ท่ีจะเรียนน้ีต้องการ 

 - เพ่ือให้กําลังใจนักเรียนท่ีต้ังใจ 
เรียนอย่างได้ผลดีหรือได้ฝึกอย่าง 

 หน้า 
147 

ความรู้และทักษะอะไรบ้าง  เช่ียวชาญมาแล้วในบทเรียนก่อน   
  - เพ่ือช้ีแนะให้มีการทบทวน

 ความรู้เดิม 
- เพ่ือให้มีการฝึกฝีมือเพ่ิมเติมใน 
 ส่วนท่ีจําเป็น 

  

     
 เพราะเหตุใดครูจึงควรบอกแนวทาง 
และวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนบรรล ุ
จุดประสงค์ 

 - เพ่ือหลีกเลี่ยงความล้มเหลว
 โดยไม่จําเป็น 
- เพ่ือให้นักเรียนสามารถทํางาน 
 ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระให้ 
 มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  

 หน้า 
147-148 

     
 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรหาคําตอบ 
ด้วยตนเองโดยอิสระให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะหาได้ 

 เพราะวิธีการดังกล่าวจะทําให้
นักเรียนมีความเพลิดเพลินกับการ
เรียนการเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดขึ้นได้ยาก
ถ้าไม่มีความเพลิดเพลินในการเรียน
นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
สูงนั้นไม่เพียงจะต้องการเรียนใน
บทเรียนที่ยากพอควร  แต่เขา
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมและต้องการ
ท่ีจะมีความรู้เท่าเทียมกับครูผู้สอน 

 หน้า 
148-149 
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 วิธีการที่จะทําให้นักเรียนสามารถหา 
คําตอบได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระมีหลายวิธี 

 - อ้างถึงประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิม 
- สังเกตกระบวนการอย่างรอบคอบ    
   ระมัดระวัง 
- พิจารณาหรืออนุมานจากเหตุการณ์ 
 ท่ีเกี่ยวโยงนั้น ๆ 
- ประยุกต์หรือสง่ถ่ายความรู้เดิม 
 กับสภาพการณ์ใหม่ 
- หาข้อสรุป ใช้กฎต่าง ๆ และ 
 การรู้แจ้งตนเอง 
 

 หน้า 
150 

 เพราะเหตุใดการตรวจสอบคําตอบ 
ด้วยตนเองในทันทีจึงเป็นการส่งเสริมการจูงใจ 

 - เพราะจะทําให้นักเรียนทราบความ 
 สําเร็จผลของตนเองโดยทันที 
- ในกรณีที่นักเรียนตอบผิด เขาจะ 
 ไม่ต้องอายเพื่อน ๆ เพราะไม่มีการ 
 ประกาศอย่างเปิดเผยในช้ันเรียน 

 หน้า 
157-158 

  - เพราะนักเรียนสามารถแก้ไข 
 ข้อผิดพลาดได้เองโดยทันท ี

  

     
 ถ้าหัวข้อวิชาซ่ึงจะต้องเรียนเป็น 
เรื่องใหม่มาก  ซ่ึงมักทําให้เกิดปัญหาในการ 
เรียนรู้  ครูควรทําอย่างไร 

 เช่ือมโยงหัวข้อวิชาใหม่น้ีไปสู่ความรู้
หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียน
ท่ีมีอยู่แล้ว 

 หน้า 
158-159 

     
 จะหลกีเลี่ยงความยากที่เกิดจาก 
ความสลับซับซ้อนของหัวข้อวิชาได้อย่างไร 

 เร่ิมต้นสอนโดยอธิบายหัวข้อวิชา 
ท้ังหมดอย่างง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ 
นําเข้าไปสู่ขั้นตอนที่ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 
โดยเลือกขั้นตอนให้ถกูต้องเหมาะสม 

 หน้า 
161 
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 ลําดับขั้นท่ีจะเรียนรู้การทํางานของ 
เครื่องจกัรเพ่ือให้เข้าใจได้โดยงา่ยน้ัน มีเค้าโครง 
ท่ีเหมาะสมอะไรบ้าง 

 1. บอกลักษณะและช่ือของช้ินสว่น 
 ต่าง ๆ 
2. เข้าใจโครงสร้างและหน้าท่ีของ 
 ช้ินส่วนต่าง ๆ 
3. ทราบวิธีการท่ีจะใช้ช้ินส่วนต่าง ๆ  
4. เรียนรู้วิธีการควบคุมเครื่องจักร 
5. บอกลักษณะของข้อขัดแย้งและ 
 ทราบวิธีการตรวจสอบ ซ่อมแซม 

 หน้า 
163 

 
 
 



บทท่ี 2 การให้สิ่งบอกกล่าวแก่นักเรียน 
  
  
 ในบทท่ี 1  เราได้กล่าวถึง 
 

นักเรียนจะต้องพยายามที่จะทําอะไร 
บางอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ 

 การจูงใจ  
ครูต้องสร้างแรงจูงใจให้แก ่
นักเรียน 

 
 ต่อไปนี้เราจะพูดกันถึงขั้นต่อไป 
 

นักเรียนจะต้องทราบสิง่บอกกล่าว 
บางสิ่งบางอย่าง 

 การจูงใจ  
ครูจะต้องให้สิ่งบอกกล่าวแก่ 
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ในภาค 1  เราได้พัฒนากฎของการให้สิ่งบอกกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพหลายประการ ท่านยัง
จําสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ 
 
 เราพอจะสรุปกฎเหล่าน้ันได้เป็น 3 ประการ คือ 
 
 - การดึงดูดความใส่ใจ 
 - การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการหย่ังรู้ (insight) 
 - การจําและสง่เสริมการส่งถ่าย 
 
 กฎข้อที ่1: การดึงดูดความใส่ใจ 
 
 ดังที่ได้ทราบมาแล้ว สิ่งเร้าต่าง ๆ จํานวนมากที่มีผลต่อความรู้สึก ได้ถูกถ่ายทอดโดยการกระตุ้น
ผ่านเส้นประสาทไปยังศูนย์รวมประสาทและสมอง  ในจํานวนนี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะนําไปสู่
การรับรู้อย่างรู้สึกตัว หรือนําไปสู่กระบวนการทางความคิดและมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เรารับรู้ได้ด้วย
ความใส่ใจ 
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 ความใส่ใจมีสองลักษณะ ดังนี้ 
 
 ลักษณะแรกเป็นความใส่ใจท่ัวไป  ความต่ืนตัว  ความเฉลียวฉลาดโดยรู้สึกตัว  ลักษณะที่สอง
เป็นความใส่ใจที่มุ่งเน้นต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ 
 
 ลักษณะแรกเราเรียกว่า “ความใส่ใจทั่วไป” ลักษณะทีส่องเราเรียกว่า “ความใส่ใจเฉพาะ” 
 
 สําหรับความใส่ใจท่ัวไปน้ันเราได้พบว่า  พ้ืนฐานทางกายภาพจะข้ึนอยู่กับศูนย์กลางของสมอง
ส่วนหน่ึง  ซ่ึงกิจกรรมจะเพ่ิมขึ้นเม่ือ 
 
   สิ่งเร้าท่ีกระตุ้นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป 
   สิ่งเร้าท่ีกระตุ้นความรู้สึกไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 ความใส่ใจทั่วไปจะเพ่ิมขึ้นเม่ือสิ่งเร้าท่ีกระตุ้นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 ในโครงสร้างของบทเรียนเรื่องการทํางานของเคร่ืองจักร  เราสามารถถ่ายทอดสิ่งบอกกล่าว
โดยใช้แผนภูมิดังน้ี 
 
                                             . 
           เครื่องส่ง                ช่องทาง               .         เครื่องรับ 
                                             . 
 
 เคร่ืองรับสิ่งบอกกล่าวต่าง ๆ คือนักเรียน ช่องทางที่จะรับคือ ตาและหู เครื่องส่งสิ่งบอกกล่าว
อาจเป็น เทปบันทึกภาพ  ครูผู้สอน  ภาพซ่ึงฉายผ่านเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  และตัวนักเรียนเอง 
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เครื่องส่ง ช่องทางการรับ 
(ของนักเรียน) 

  

เทปบันทึกภาพ  
แสดงการทํางานของเคร่ืองจักร  สาธิตโดยนักเรียน  
ช่างฝึกหัดช้ันปีท่ี 3 (ประกอบคําอธิบายสั้น ๆ) ตาและหู 
  
นักเรียน หู 
ทบทวนข้ันตอนการทํางานซํ้า  
  
เทปบันทึกภาพ ตาและหู 
ฉายทวนซํ้าขั้นตอนแรกของการทํางาน  
  
นักเรียน หู 
อธิบายสิ่งท่ีเขาจดจําได้  
  
ครู  
อธิบายข้ันตอนแรกของการเรยีนรู้เกี่ยวกับเรื่อง  
การทํางานของเคร่ืองจักร  โดยใช้แผ่นใสและ  
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ตาและหู 
  

 
 หลักการใดทีใ่ช้ในการยกระดับความใส่ใจท่ัวไป 
 
 การเปลี่ยนแปลงของ…………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
และ........................................................................................................................................................... 
 
 การเปลี่ยนแปลงของเคร่ืองสง่และช่องทางการรับ 
 
 เม่ือมีการเปลี่ยนเครื่องสง่และช่องทางการรบั  จะทําให้มีการเปลี่ยนกิจกรรมของนักเรียน 
 



172 
 

ชนิดของส่ิงเรา้  ชนิดของกิจกรรม 

(ของสิง่บอกกล่าวต่าง ๆ)   
   
คําถามที่ท้าทายของคร ู  นักเรียนจะเร่ิมอภิปรายกับครแูละกลุ่มเพ่ือนนักเรียน 

ด้วยกัน  จะมีการฟ้ืนคืนประสบการณ์  เหตุการณ์ 
ความคิดที่เข้าข้างตนเอง และอารมณ์ 

   
การนําเสนอเรื่องราวโดยใช้ 
เทปบันทึกภาพ 

 นักเรียนเฝ้าดูและทําความเข้าใจข้ันตอนการทํางาน 
และพยายามท่ีจะจดจําการทํางานท่ีเป็นขั้นตอน 
เหล่าน้ัน 

   
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายสิง่ที่ได้ 
นําเสนอแล้ว 

 นักเรียนพยายามท่ีจะจดจํา พูด ฟัง และเปรียบเทียบ 
กับสิ่งท่ีเพ่ือนคนอ่ืนจดจําได้ 

   
ครูอธิบายเนื้อหาวิชา  นักเรียนต้ังใจฟัง  สิ่งที่ทราบแล้วได้รับการฟ้ืนคืน 

ทําให้ความรู้ใหม่เช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
ทันใดน้ัน  เขาเกิดความสับสนและไม่เข้าใจบางตอน 
และเกิดคําถามขึ้นในใจว่า  ครูกําลังพูดอะไรนี่ ทําให้ 
เกิดความยุ่งยากใจและตึงเครยีด 

   
ครูแบ่งหัวข้อวิชาออกเป็นส่วน ๆ  
ในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ และ 
ต้ังคําถามเพ่ือให้นักเรียนทดลองคิด 
และพยายามช้ีแนะแนวทางให้ 

 จากจุดเริ่มต้นซ่ึงปรับปรุงแลว้ นักเรียนจะพยายาม 
จินตนาการสิ่งนั้น  และเสาะหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ส่วนต่าง ๆ ของสิง่บอกกล่าว และลองหาคําตอบดู 
จนกระท่ังสามารถหาคําตอบท่ีถูกต้องได้ หรือคนอ่ืน 
บอกคําตอบที่ถูกต้องให้ 

   
ครูให้นักเรียนทําโจทย์เพ่ือหาคําตอบ 
ในใบงานที่กําหนด 

 นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือดูภาพ ค้นหาข้อมูลท่ี 
ต้องการในสถานการณ์ใหม่ เขาต้องคิดถึงความจริง 

  บางประการที่เพ่ิงได้เรียนรู้  และส่งถ่ายไปใช้กับ 
ปัญหาใหม่ 
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ชนิดของส่ิงเรา้  ชนิดของกิจกรรม 

(ของสิง่บอกกล่าวต่าง ๆ)   
   
ครูให้คําตอบทีถู่กต้อง  นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบของตนเองกับคําตอบท่ี 

ถูกต้อง  คําตอบที่เขาทําถูกต้องแล้วจะทําให้เขาเกิด 
ความพอใจ  แต่ถ้าคําตอบของเขาไม่ตรงกับคําเฉลย 
เขาจะไม่สบายใจ และเกิดคําถามขึ้นในใจว่า “คนอ่ืน 
ทําอย่างไรนะ”  “ฉันทําผิดตรงไหน” 

 
 ลองพิจารณาดูว่า ถ้าครูเพียงแต่อธิบายอย่างเดียว  กิจกรรมของนักเรียนก็จะมีแต่เพียงเฝ้าดู
รับฟังและเลียนแบบ 
 
 เพ่ือจะเพ่ิมความใส่ใจทั่วไปให้มากข้ึนจึงจําเป็นต้อง 
 
 - เปล่ียนช่องทางที่จะรับสิง่บอกกล่าวบ้าง 
  (เช่น  ตา และ หู) 
 - เปล่ียนเคร่ืองสง่สิง่บอกกล่าวบ้าง 
  (เช่น  ครู  เทปบันทึกภาพ  และนักเรียนคนอ่ืน ๆ) 
 - เปล่ียน ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  ............................................................................................................................................... 
  ของนักเรียน   (เช่น   การดู   การฟัง   การถาม   การตอบ   การเขียน   การวาดภาพ 
  การตรวจสอบ) 
 
 ความใส่ใจทั่วไปจะเพ่ิมขึ้นได้โดยการเปลี่ยน  
 - ช่องทางรับส่ิงบอกกล่าว 
 - เครื่องส่งส่ิงบอกกล่าว 
 - กิจกรรมของนกัเรียน 
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 ความใส่ใจเฉพาะจะเพ่ิมขึ้นได้อย่างไร 
 
 ครูจะทําอย่างไรเพ่ือให้นักเรียนเกิดความใส่ใจในวิชาที่จําเป็นต้องเรียน 
 
 เช่ือว่าท่านคงจะมีประสบการณ์ในสภาพคล้ายกับตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 ในขณะท่ีท่านนั่งอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่กําลังคุยถึงใครคนหนึง่ท่ีท่านไม่รู้จักเลย  ทันใดน้ันเขาเอ่ยถึง 
หมู่บ้านแห่งหน่ึงซ่ึงท่านเคยไปเที่ยวมา  ท่านก็สามารถเข้าร่วมสนทนาได้ทันที  “หมู่บ้านน้ันผมเคยไป
มาแล้ว”  “คนที่คุณพูดถึงนั่นเขาเป็นใครกันนะ” 
 
 ในระหว่างการสนทนาที่น่าเบ่ือหน่ายสําหรับท่าน ตรงจุดไหนท่ีดึงดูดความใส่ใจของท่านโดย 
ทันทีทันใด 
 
 ตรงจุดซ่ึงคนอ่ืนเริ่มพูดถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงที ่…………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 เม่ือคนอ่ืนพูดถึงสิง่ใดสิ่งหน่ึงท่ีเรารู้  ความใส่ใจของเราที่จะร่วมสนทนาด้วยจะเกิดขึ้นทันที 
 
 ในบทเรียนเร่ืองหน่ึง  ครูกําลงัสอนสิง่ต่อไปนี้ 
 
 “ความเร็วตัด  V  (ครูเขียน  V =    )  คือระยะทางในการตัด มีหน่วยเป็นเมตรต่อนาที 
 
 จะคํานวณได้โดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของช้ินงาน (ครูเขียน   d )  คูณกับ(ครูเขียน   x  ) 
กับความเร็วรอบ  (ครูเขียน  x n ) 
 
 ดังนั้น  V  =  d x x  n 
 
 โดยท่ัวไปนักเรียนจะลอกลงในสมุด  V  =  d x  x  n  พร้อมกับคิดว่า “สูตรท่ีน่าเบ่ืออีก 
สูตรหน่ึงแล้วท่ีเราจะต้องท่องจํา” 
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 มีวิธีอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีครูจะทําให้นักเรียนเกิดความใส่ใจที่จะเรียนรู้สูตรนี้ 
 โดยวิธีการ   เชื่อมโยง สิ่งท่ีจะเรียนรูใ้หม่กับ   ความรู้ ท่ีมีอยู่เดิม 
 
 ตัวอย่างเช่น  การคํานวณหาเส้นรอบวงของวงกลม 
 
 บทเรียนอาจจะดําเนินไปในลักษณะน้ี 
 

ครู  นักเรียน 
 

“ใครจําวิธีคํานวณหาความยาวเส้นรอบวง 
ของวงกลมได้บ้าง” 
 

 “ d คูณ  ” 
 

   
“ d  คืออะไร ”  “ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง” 
   
“ และ  ”  “ 3.14 ” 
  “ 3.... ” 
  “ 3.1459 ” 
   
 
“ดีมาก  เราต้องการทราบความยาวของ 
เส้นรอบรูปช้ินงาน  ซ่ึงก็คือ d x เพ่ือใช้ 
ในการคํานวณหาความเร็วตัด ใครพอจะ 
ทราบบ้างไหมว่า ทําไมเราจึงต้องทราบ 
ความยาวของเส้นรอบรูปช้ินงาน” 

 
 

 
“มีดกลึงจะตัดไปรอบผิวงานซ่ึงเท่ากับ 
เส้นรอบรูปของช้ินงาน” 

   
“ถูกต้อง  การหมุนหน่ึงรอบจะเท่ากับ 
ระยะทางของเส้นรอบรูปของช้ินงานนั่นคือ 
d x  และเรายังต้องการทราบค่าของ
อะไรอีกเพ่ือคํานวณหาความเร็วตัด” 

 “อาจเป็นจํานวนรอบของการหมุน” 
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 กฎอะไรที่ครูนํามาใช้ในกรณีน้ี 
 
 เขาพยายามอ้างถึง ……………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
เพ่ือแนะนําความรู้ใหม่ ๆ 
 
 เม่ือจะแนะนําความรู้ใหม่  ให้อ้างถึงความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่แล้ว 
 
 ท่านจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีอยู่เสมอ  เม่ือได้มีโอกาสอ้างถึงความรู้เดิมของนักเรียนให้
มาสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอนใหม่ 
 

ครู  นักเรียน 
   
“เราสามารถท่ีจะเลือกความเร็วตัดใด ๆ 
ก็ได้ใช่หรือไม่” 

 “ความเร็วตัดไม่ควรช้าเกินไป เพราะจะ 
ทําให้ได้งานน้อย” 

   
“ถ้าเช่นน้ัน มันควรจะเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็ว
ได้ใช่ไหม” 

 “ไม่ใช่ครับ เพราะเครื่องกลึงจะไม่สามารถ 
ทนต่อความเร็วตัดที่สูงเกินไปได้ 

   
“ถ้าความเร็วตัดสูงมากเกินไป จะมีอะไร 
เกิดขึ้นกับปลายของมีดกลึง” 

 “……………………………………………………” 

   
 ครใูช้นิ้วถูกับโต๊ะ  ครั้งแรกถชู้า ๆ 
และค่อย ๆ ถูให้เร็วขึ้น 
 “ลองแตะดูซิ” 

 “มันร้อนขึ้น” 
“มันน่ิมขึ้น” 
แล้วนักเรียนกพู็ดขึ้นในกลุ่มของพวกเขา 
กันเอง  “น้ิวของนายเป็นอย่างไร”  
พร้อมกับหัวเราะข้ึนพร้อม ๆ กัน 
“คงเหมือนปลายมีดกลึงกระมัง” 
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 ตัวอย่างอีกลักษณะหน่ึง 
 

ครู  นักเรียน 
   
“ช้ินงานที่จะนํามาวัดและเครือ่งมือวัด 
ละเอียดควรมีอุณหภูมิเท่ากัน นักเรียน 
พอทราบเหตุผลไหมว่าทําไม 

 นักเรียนคนหน่ึงตอบ 
“เพราะว่าอัตราการขยายตัวไม่เท่ากัน” 

 
 (ครูสงัเกตเห็นว่านักเรียนคนอ่ืน ๆ ยังไม่เข้าใจเหตุผลน้ี  เขาจึงเรียกนักเรียนคนหน่ึงออกไปหา) 
 

“เธอช่วยไปหยิบเทอร์โมมิเตอร์ข้างฝานั่น 
มาให้ครูที” 

  

นักเรียนคนอ่ืน ๆ มองด้วยความสนใจ   
“ไหนลองหายใจใส่เทอร์โมมิเตอร์ซิ”  นักเรียนคนอ่ืน ๆ  “ฮาฮ่า ไม่เห็นเพ่ิมขึ้น 

เลย  นายอ่อนแอเกินไป” 
   
“เครื่องมือวัดจะไม่ไวต่อความร้อน 
เช่นเดียวกันกับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ 
แต่เม่ือมีดกลึงและเครื่องมือวัดมีอุณหภูมิ 
ต่างกัน... 

  

 
 ครูจะพยายามหาทางเช่ือมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียนในตัวอย่างต่อไปนี้ได้อย่างไร 
 
 ครูได้แจกแจงขั้นตอนการผลติช้ินงานดังต่อไปนี้ 
 
 การขึ้นรูปขั้นต้น  การขึ้นรูปซํ้า  การตัดเฉือน  การเชื่อมต่อ  และการเปลี่ยนคุณสมบัติของ
วัสดุ 
 
 เม่ือครูเริ่มอธิบายกระบวนการตัดเฉือน  เขากล่าวว่า “ลักษณะทั่วไปของกระบวนการตัดเฉือน
ก็คือเน้ือของช้ินงานถูกตัดออกไป ซ่ึงอาจมากหรือน้อยก็ได้  ดังท่ีเธอเคยพบเห็นกระบวนการลักษณะน้ี
มาแล้วจาก...” 
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 ครูควรจะอ้างถึงประสบการณ์ และกิจกรรมส่วนตัวอะไรบ้างในกรณีน้ี 
 
 เขาควรอ้างถึง ……………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ครูสามารถอ้างถึงงานอดิเรกประเภทการฝีมือของนักเรียน  ซึ่งจะทําให้นักเรียนเห็นภาพของ
กระบวนการได้ด้วยตัวเอง เช่น  งานเลื่อย  งานตะไบ  งานเจียระไน และงานตัดเฉือนเป็นต้น 
 
 ในระหว่างบทเรียน  นักเรียนอาจอ้างถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาขึ้นมาเองโดยที่ครูไม่ได้
คิดถึงมาก่อน  ตัวอย่างเช่น เม่ือนักเรียนเติมคําลงในช่องว่างของใบงานดังต่อไปน้ี 
 
 - เม่ือใช้ไมโครมิเตอร์บนโต๊ะงาน  ให้วางไว้บนผ้าท่ี    อ่อนนุ่ม       . 
 - เม่ือใช้ไมโครมิเตอร์วัดช้ินงานอย่าใช้   แรง    ขณะที่ทําการวัด 
 - ห้ามขันหัวหมุนวัดของไมโครมิเตอร์โดยการ     หมุนแกว่ง         . 
 - ทําความสะอาด   ไมโครมิเตอร์    หลังจากใช้งานทุกครัง้และชโลมส่วนท่ีเป็นผิวโลหะด้วย 
    วาสลิน  อย่าง  บาง ๆ    .  
 
 เด็กนักเรียนท่ีหลังช้ันหัวเราะขึ้นพร้อม ๆ กัน 
 
 นักเรียนคนหน่ึงเติมคําว่า 
 
 - ทําความสะอาดร่างกายหลังจากใช้งานทุกครั้ง  และชโลมส่วนที่เป็นผิวโลหะด้วย 
    แป้งหอม  อย่าง   ท่ัวถึง  .  
 
 หลังจากที่นักเรียนผู้นั้นทําท่าลังเล และเสียงตะโกนสนับสนุนของเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ว่า
“ให้ครูดูซิ”  ครูจึงได้มีโอกาสอ่านข้อความที่นักเรียนเติมนั้นพร้อมท้ังคิดว่า  “ถ้าเป็นเม่ือก่อน เด็กคนน้ี
คงจะถูกตบที่หน้าสักทีหน่ึงจึงจะเหมาะกับการกระทําเช่นน้ี  แต่ในคร้ังน้ีเราต้องใจเย็นคิดมาต้ังแต่แรก
แล้วว่าเจ้าเด็กคนน้ีจะเป็นตัวก่อเหตุ ............ ดีที่สุดเราควรจะทําให้เป็นปกติ” 
 
 แล้วครูจึงพูดขึ้นว่า  “ครูคิดว่าเธอคงดูหนังโฆษณามากไปหน่อย” 
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 “ไม่หรอกครับ”  นักเรียนตอบ  “ดูโทรทัศน์ครับ” 
 
 นักเรียนมองดูหน้ากันในขณะที่คนอ่ืน ๆ ทีก่ําลังหัวเราะกห็ยุดหัวเราะ 
 
 “เอาละ”  ครูพูดอย่างปกติท่ีสุด  “ลองบอกครูซิว่า  เธอไม่ชอบอะไรในบทเรียนน้ี” 
 
 จากการพูดคุยกันครูจึงได้พบว่า 
 
 - มีการยํ้าเรื่องระเบียบวินัย  และความสะอาดมากเกินไปจนกลายเป็นสิ่งท่ีน่ารําคาญ 
 - เครื่องมือ และเครื่องจักรควรได้รับการรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  แต่ในขณะเดียวกัน 
  เครื่องจักรเหลา่นั้นก็ทําให้เกิดมลภาวะด้วย 
 - มีแต่ข้อห้ามและคําสัง่เต็มไปหมด  มีแต่การช้ีน้ิว  เช่น  ให้วาง..................  อย่าใช้............... 
  ห้ามขัน............................... 
 
 ครูถามนักเรียนว่า  “แล้วเธอเห็นว่าควรจะให้ปรับปรุงอย่างไร” การสนทนาลักษณะนี้จะไม่นํา 
ไปสู่ข้อสรุปที่พึงพอใจบ่อยคร้ังนัก  แต่ก็ไม่ควรท่ีจะหลกีเลี่ยง เพราะถ้าไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างเปิดอก  
นักเรียนก็จะเก็บกดสิ่งเหล่าน้ีไว้ในใจ  ซ่ึงจะปิดกั้นความคิดของเขาในท่ีสุด 
 
 การพูดจากันอย่างเสรีในเรื่องท่ีล่อแหลมต่อการโต้เถียงอย่างไม่ลงรอยกัน  เป็นการเร้าให้เกิด
อารมณ์ร้อน  แต่ก็เป็นการก่อให้เกิดความคิดในอีกแง่มุมหนึ่ง  และทําให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนด้วย 
 
 ครูหยิบยกเอาคําสั่งข้อหนึง่ท่ีน่าจะนํามาซ่ึงความไม่พอใจมาพิจารณาดู 
 
 “ให้วาง”  เขากล่าวต่อไป  “เป็นคําสั่งท่ีฟังเหมือนการบังคับให้กระทํา”  เขาจึงเปลี่ยนประโยค 
เป็น  “ควรวางไมโครมิเตอร์บนผ้าที่อ่อนนุ่มบนโต๊ะงาน...” 
 
 นี่เป็นการผูกประโยคที่ดีกว่าเดิม  เขาคิดและบอกให้นักเรยีนเปลี่ยนประโยคท่ีเหลือท้ังหมด 
  
 ครูได้ยอมรับเอาความคิดเห็นที่ขัดแย้งของนักเรียนมาพิจารณาโดยใช้กฎท่ีว่า คําถามท่ีท้าทาย 
.................................................................................................................................................................. 
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 กฎที่สําคัญข้อหน่ึงก็คือ การมีโอกาสอภิปรายในคําถามท่ีท้าทายจะเป็นการเบนความใส่ใจของ
นักเรียนมาที่บทเรียนอีกครั้งหน่ึง 
 
 กฎข้อที่สอง :ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการหย่ังรู้ 
 
 อะไรทีทําให้ขอ้ความต่อไปน้ียากต่อการเข้าใจ 
 
 สําหรับการกลึงลักษณะต่าง ๆ มีมีดกลึงหลายชนิดท่ีสามารถจะเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะ
งานที่จะกลึง  งานกลึงละเอียดควรใช้มีดกลึงชนิดปลายมน  แต่มีดกลึงชนิดคมตัดกว้างก็ใช้ได้ ในงาน
กลึงละเอียดเม่ือกลึงเสร็จแล้วช้ินงานควรมีผิวเรียบ ควรรักษาค่าพิกัดความเผื่อให้ได้ตามขนาด ช้ินส่วน
เครื่องจักรท่ีต้องเคลื่อนไหวควรมีผิวเรียบ  ตัวอย่างเช่น  เพลาท่ีหมุนในแบริ่งความฝืดจะลดลงเม่ือส่วน
ท่ีเคลื่อนไหวมีผิวเรียบ รอยตําหนิเพียงเล็กน้อยท่ีเกิดจากมีดกลึงก็อาจก่อให้เกิดการแตกหักของเพลาได้
บ่อยคร้ังท่ีลักษณะภายนอกทั่วไปของช้ินงานจะดีขึ้นเพราะผิวของช้ินงานเรียบ  ในงานกลึงละเอียดจะมี
เฉพาะเศษกลึงบาง ๆ เท่านั้น  มีดกลึงแบบตรงและงอใช้สําหรับกลึงหยาบ  ซ่ึงในกรณีนี้เศษกลึงจะถูก
ตัดออกมาคร้ังละละมาก ๆ อย่างรวดเร็ว แต่ผิวกลึงจะยังไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการทีเดียว เราจําแนก
มีดกลึงชนิดคมตัดขวาและคมตัดซ้ายโดยดูจากตําแหน่งของปลายคมตัดหลัก  เราอาจเลือกใช้มีดกลึงตาม
ลักษณะของงาน  ดังตัวอย่างของมีดกลึงชนิดต่าง ๆ เช่น มีดกลึงอเนกประสงค์  มีดกลึงปอก มีดกลึงขึ้นรูป  
มีดกลึงเกลียว  มีดคว้าน............................................................ 
 
 เพราะเหตุใดขอ้ความดังกล่าวจึงยากต่อการเข้าใจ 
 
   ประโยคยาวเกินไป 
   ใช้คํายากมากเกินไป 
   ข้อความทั้งหมดไม่มีโครงสร้างท่ีเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย 
 
 ข้อความใด ๆ ที่ปราศจากโครงสร้างท่ีดี ถึงแม้ว่าประโยคจะส้ันและไม่ใช้คํายาก แต่ก็ทําให้เป็น
การยากท่ีจะเข้าใจ 
 
 เราสามารถท่ีจะเขียนโครงสร้างของข้อความได้โดยการหาลักษณะที่ร่วมกันของสิ่งบอกกล่าว
ต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การจําแนก (classifications) 
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 จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เราต้องการที่จะให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับงานกลึง ลักษณะ 
ต่าง ๆ และ  ชนิดของมีดกลึง  ท่ีจะนํามาใช้ 
 
 กลุ่มข้อมูล 2 กลุ่มคือ งานกลึง  ลักษณะต่าง ๆ  และรูปทรงต่าง ๆ ของมีดกลึง  ซ่ึงเราจะได้นํา 
ข้อมูลท้ัง 2 กลุ่มน้ีมาเป็นโครงสร้างสําคัญในการอธิบายเน้ือหา 
 
 งานกลงึลกัษณะต่าง ๆ จะจําแนกไว้ด้านบนของตาราง และในแต่ลกัษณะของงานกลงึยังแยกออก
ได้เป็นงานกลึงนอก และงานกลึงใน 
 
 ในแนวต้ังด้านซ้ายของตาราง เราจําแนก  มีดกลึง  ออกตามลักษณะรูปทรง 
 
 รายละเอียดของข้อมูลสามารถระบุลงในช่องต่าง ๆ ของตาราง ตามความเหมาะสมดังนี ้
 

ลักษณะงานกลึง กลึงยาว กลึงหน้าตัด กลึงเรียว กลึงขึ้นรูป กลึงเกลียว 

รูปทรงของ 
มีดกลึง 

นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน 

ตรง           

งอ           

ปลายมน           

กว้าง           

อ่ืน ๆ           

 
 เพ่ือช่วยให้เข้าใจและเห็นจริงในเรื่องราวที่สอน  ครูควรจัดโครงสร้างให้ชัดเจน และสาธิตให้ 
นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายประกอบ 
 
 เพ่ือท่ีจะหาหัวข้อของโครงสร้างการกลึงลักษณะต่าง ๆ  เครื่องมือ  วัสดุ  และอ่ืน ๆ จะต้อง 
ได้รับการ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
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 การกลึงลกัษณะต่าง ๆ  เครื่องมือ  วัสดุ  และอ่ืน ๆ  จะต้องได้รับการสรุปรวบรวม โดยการจัด 
จําแนกและกําหนดโครงสร้างท่ีชัดเจน 
 
 ครูกล่าวว่า  “สลักเกลียวและแป้นเกลียวสามารถสวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายโดยไม่คลายออก”  
แล้วถามต่อไปว่า  “เธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันแน่นพอดี โดยไม่คลายออกด้วยตัวมันเอง” 
 
 นักเรียน  “เป็นบางคร้ัง” 
 ครูพูดต่อ “ไม่ใช่  เส้นผ่าศูนย์กลางพิตของสลักเกลียวและแป้นเกลียวจะต้องมีขนาด 
    เท่ากันจึงจะ …………………………………………………………………………………….. 
    ดังน้ันเม่ือใช้เกลียวยอดแหลม  เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่อไปนี้
คือมุมพิตไม่เท่ากัน  มุมเอียงของเกลียวไม่เท่ากัน และระยะพิตไม่เท่ากัน” 
 
 นักเรียนได้ทราบความหมายของคําต่อไปนี้คือ  พิต เส้นผ่าศูนย์กลางพิตมุมพิต ลักษณะเกลียว
และระยะนํา และเขาได้ทราบลักษณะท่ีแตกต่างกันของมุมเอียงของเกลียว แต่เขาจะไม่สามารถจินตนาการ
สิ่งที่ได้อธิบายไปแล้วได้เลยถ้าไม่มีสื่อที่จะช่วยให้เห็นได้ชัดเจน  ดังน้ันเขาอาจจําได้เพียงว่าสลักเกลียว
กับแป้นเกลียวจะสวมกันได้โดยไม่คลายเกลียวไม่จําเป็นต้องสวมกันได้เหมาะเจาะพอดี 
 ครูจะมีวิธีทําให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นได้อย่างไร 
 
 เม่ือใดก็ตามทีส่ามารถนําสื่อการเรียนการสอนมาใช้ได้ก็ควรนาํมาใช้  เพ่ืออธิบายเน้ือหาได้งา่ยขึ้น  
ตัวอย่างเช่น  สื่อประเภทภาพสเกต  แผนภูมิ  รูปภาพ  หรือเทปโทรทศัน์ 
    
 ในตัวอย่างต่อไปน้ี  นักเรียนจะเข้าใจประโยคท่ีว่า  “เกลียวไม่สามารถรับภาระได้” กต่็อเม่ือครู
ได้แสดงให้เห็นด้วยภาพสเกตต่อไปนี้ 
 

     
              มุมพิตต่างกัน     ลักษณะเกลียวนําต่างกัน     ระยะนําต่างกัน 
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 เพ่ือที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น  หลักการข้ันต่อไปก็คือ ควรนําเอา ………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
มาใช้ในการสอน 
 
 เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้น  ควรนําเอาสื่อการสอนมาใช ้
 
 หลักการต่อไปก็คือ ให้แสดงเน้ือหาที่จะสอนในลักษณะท่ี  ง่าย ๆ 
 เรื่องน้ีเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน  แม้ว่าความสาํคัญของการนาํเสนอเน้ือหาทางด้าน 
เทคนิคและทางกายภาพอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ในบางคร้ังเราจะพบเนื้อหาวิชาที่สลับ 
ซับซ้อนอยู่เสมอ 
 
 มีอยู่บ่อยครั้งท่ีเน้ือหาสลับซับซ้อน เน่ืองมาจากสิ่งเหล่าน้ันได้เขียนไว้ในหนังสือเรียนในลักษณะนั้น  
ดังน้ันครูควรถามตัวเองว่า  “นักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้โดยวิธีน้ีหรือไม่” หรือ  “เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะใช้
วิธีท่ีง่ายกว่านี้” 
 กล่าวอย่างง่ายก็คือ การตัดข้อมูลท่ีเกินความจําเป็นออกดังจะเห็นได้จากตารางต่อไปน้ีว่าเน้ือหา
ท่ีสลับซับซ้อนสามารถทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในรูปของตารางได้อย่างไร 
 
  การกลึง 
มุมลิ่ม วัสดุ การกินลึกของ 

มีดกลึง 
อันตรายจาก 
การแตกหัก 

แรงที่ต้องใช้ 

มุมเล็ก 
แข็ง ง่าย มาก น้อยมาก 
อ่อน ง่ายมาก น้อย น้อยกว่า 

มุมใหญ่ 
แข็ง ยาก น้อย มาก 
อ่อน ค่อนข้างง่าย น้อยมาก น้อย 

 
 จากข้อความต่อไปน้ี  ได้ขีดเส้นใต้คําสําคัญ 
 
 การจับยึดช้ินงานรูปตัวยูในปากกาท่ีมีปากขนานกันจะทําได้โดย 
 - จับท่ีศูนย์กลาง ของปาก 
 - ผิวท่ีต้องการจะตัดออกควรอยู่เหนือปากของปากกา   5 -10 ม.ม. 
 - การจับยึดช้ินงานให้ใช้  มือหมุน  คันหมุนเท่านั้น 
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 ในรูปสเกตของเฟืองต่อไปน้ี  แสดงส่วนสําคัญต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ง่าย ๆ 
 
 

    
 

         เฟืองตรง         เฟืองเฉียง                 เฟืองก้างปลา 
 
 จากตัวอย่างทั้งสองกรณีดังกล่าว  เราได้นํากฎอะไรมาใช้ 
 
 สิ่งบอกกล่าวทีส่ําคัญควรจะได้……………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 การเน้นสิ่งบอกกล่าวส่วนท่ีสาํคัญ  จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น 
 
 
 รูปสเกตต่อไปน้ีเป็นรูปผิวของช้ินงานที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง ( ท่ีเขียนเกินความเป็นจริง) 
 

                    
 
 เรียบและสมํ่าเสมอ    เรียบแต่ไม่สมํ่าเสมอ     สมํ่าเสมอแต่ไม่เรียบ   ไม่เรียบและไม่สมํ่าเสมอ 
  
 จงเติมคําลงในช่องว่างโดยใช้หลักความจริงดังตัวอย่างที่ผา่นมาน้ี 
 
 ข้อมูลสําคัญที่ต้องการจะเน้นถ้าจําเป็น  ถึงแม้จะต้องแสดงให้เห็นอย่าง ……………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
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 ข้อมูลสําคัญท่ีต้องการเน้นถ้าจําเป็น ถึงแม้จะต้องทําให้เห็นอย่างชัดเจนเกินความเป็นจริงไปบ้าง
ก็ย่อมทําได้ 
 
 ภาพสองภาพต่อไปน้ีเป็นภาพสเกตของดอกสว่านพร้อมทั้งการกําหนดช่ือของส่วนต่าง ๆ 
 

 
 
   1) คมตัด 2) ผิวหลบ 3) ปลายคมตัด 
   4) สันเลื้อย 5) ร่องคายเศษ 6) ผิวหลบสันเกลยีว 

     มุมหลบ          มุมลิ่ม        มุมคาย            มุมจิก 
 

ภาพ  ก  
 

    

                                            ภาพ ข  
 
 จากภาพ ก  และ ข  ภาพใดเข้าใจได้ง่ายกว่ากัน 
   ภาพ ก 
   ภาพ ข 
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 ท่านจําหลักการในการใช้รูปภาพท่ีดี แสดงข้อมูลที่ชัดเจนได้หรือไม่ 
 
 ภาพ ข  ย่อมดีกว่า  เพราะได้ใช้หลักการท่ีระบุว่า ให้แสดงข้อมูลท่ีมีลักษณะคล้ายกันไว้ใน 
ท่ีเดียวกัน 
 
 เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและเห็นจริง  ควรนํากฎต่อไปนี้มาใช้ 
 
 - ใช้   โครงสร้าง   ท่ีเป็นช้ันตอนที่ดีในการสาธิตหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ 
 - ใช้   ส่ือ   การเรียนการสอน 
 - แสดงหรือบรรยายเน้ือหาใน   ลักษณะง่าย ๆ  ตัดข้อมูลท่ีเกินความจําเป็นออก 
 - เน้น   เนื้อหาท่ีสําคัญ 
 - นําเสนอข้อมูล   ท่ีมีลักษณะคล้ายกันไว้ในท่ีเดียวกัน 
 
 เม่ือครูต้องการอธิบายสิ่งต่าง ๆ แก่นักเรียน  ควรคํานึงถึงกฎต่อไปน้ี 
 
 - ใช้   ศัพท์เทคนิค   ได้อย่างถูกต้อง  และทําให้เห็นความแตกต่าง 
 - ให้มีการแบ่งกลุ่มสิ่งท่ีแตกต่างกัน  โดยนําเอาวิธีการ   จัดจําแนก   มาใช้ 
 - เรียนรู้ท่ีจะกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมจาก   กฎเกณฑ์  ต่าง ๆ ที่ทราบแล้ว 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 จากกฎท่ีกล่าวว่า  “ในการตัดเฉือนวัสดุเปราะจะได้เศษที่หักสั้น ๆ เป็นท่อน ๆ”  เม่ือใช้กฎน้ี
กบัการกลึงเหล็กหล่อ  “เน่ืองจากเหล็กหล่อมีคุณสมบัติเปราะ  ดังน้ันเม่ือกลึงเหล็กหล่อก็จะได้เศษกลึง
เป็นท่อนสั้น ๆ ซ่ึงจะทําให้ผิวงานกลึงมีลักษณะหยาบด้วย” 
 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “เม่ือกลึงเหล็กหล่อจะได้ผิวงานที่ค่อนข้างหยาบ” 
 
 เพ่ือให้สามารถสรุปผลดังกล่าวได้  นักเรียนจะต้องทราบสิง่ต่อไปน้ี 
 
 - ผิวเรียบเป็นอย่างไร  ผิวเรียบและผิวสมํ่าเสมอต่างกันอย่างไร 
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 - วัสดุเปราะเป็นอย่างไร  วัสดุเปราะและวัสดุเหนียวต่างกันอย่างไร 
 
 - เศษกลึงท่ีหักเป็นท่อนสั้น ๆ เป็นอย่างไร  เศษกลึงที่หักเป็นท่อนสั้น ๆ ต่างกับเศษกลึงแบบ
  อ่ืน ๆ อย่างไร 
 
 นอกเหนือจากที่ครูได้ใช้ภาษาง่าย ๆ แล้ว  เราจะต้องช้ีให้เห็นความแตกต่างและ ………………… 
................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงจะทําให้นักเรียนเข้าใจกฎเกณฑ์ในลักษณะท่ีจะจดจําไว้ได้  และ ………………………………………………... 
................................................................................................................................................................... 
ใช้เป็นข้อความสรุปสั้น ๆ 
 
 ช้ีให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  และการจัดจําแนกสิ่งที่แตกต่างกัน  ซ่ึงจะทําให้นักเรียน
เข้าใจกฎเกณฑ์ในลักษณะที่จะจดจําไว้ได้และสามารถกําหนดประโยคให้เป็นข้อความสรุปสั้น ๆ 
 
 จะสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจและการหย่ังรู้ได้อย่างไร 
 
 ตัวอย่าง 
 
    ครูอธิบาย   นักเรียนหาคําตอบ 

 

      
 

   การขับด้วยสายพานแบบง่าย     หมุนทางเดียวกัน 

 

      
 

   การขับด้วยสายพานแบบไขว้      หมุนสวนทางกัน 
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          การขับด้วยเฟือง       หมุนสวนทางกัน 
 
 ครูต้ังคําถาม “การขับด้วยเฟือง เพ่ือจะทําให้เฟืองหมุนไปทิศทางเดียวกนัทําได้อย่างไร” 
 
 นักเรียนพยายามหาคําตอบด้วยการทดลองวาดภาพดู  แต่ก็ไม่สําเร็จ 
 
 ครูลองนําภาพเฟืองตัวที่สามมาแสดงให้ดู 
 

  
 
 คราวนี้นักเรียนสามารถหาคําตอบได้โดยการเขียนภาพ  ซ่ึงทาํให้เฟือง หมนุไปในทิศทางเดียวกัน 
 

  
 
 ครูได้ใช้กฎอะไรในตัวอย่างดังกล่าว 
 เขาได้ให้ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถหาคําตอบได้ด้วยตนเอง 
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 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการหย่ังรู้ ครูควรให้แนวทางเพื่อให้นักเรียนสามารถหาคําตอบ 
ได้ด้วยตนเอง 
 
 เราได้กล่าวถึงวิธีการท่ีจะให้สิ่งบอกกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
 
 จนถึงขณะน้ี ได้กล่าวถึงกฎทีส่ําคัญไปแล้ว 2 ประการคือ 
 
 - โดยการดึงดูด  ความใส่ใจ 
 - โดยการส่งเสริมให้เกิด  ความเข้าใจ  และ  การหย่ังรู้ 
 
 กฎข้อที่สาม :ส่งเสริมให้เกิดการจําและกระบวนการส่งถ่าย 
 
 ครูจะสามารถนํากฎข้อที่สามน้ีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 
 
 เราลองมาทบทวนความรู้เดิม เม่ือคนเราได้รับสิ่งบอกกล่าวใด ๆ สิ่งเหล่าน้ันจะเคล่ือนท่ีไปตาม
เส้นประสาทไปยังศูนย์กลางของสมองท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น การมองเห็นจะไปรวมกันท่ีศูนย์การมองเห็น
การได้ยินจะไปรวมกันท่ีศูนย์การได้ยิน  เป็นต้น 
 
 นี่หมายความว่า  ถ้าหากสิ่งบอกกล่าวถูกรับไว้โดยผา่น ความรู้สึกลักษณะต่าง ๆ สิ่งบอกกล่าว 
เหล่าน้ีจะถูก …………………………………………………….………………………………………………………………………. 
ไว้ในสมอง 
 
 ถ้าข้อมูลต่าง ๆ ถูกรับไว้โดยผ่านความรู้สึกลักษณะต่าง ๆ สิ่งบอกกล่าวเหล่าน้ันจะถูกบันทึก
รวบรวมไว้ในสมอง 
 
 ดังน้ันครูผู้สอน ควรใช้วิธีการที่จะทําให้ประสาทของนักเรียนได้รับรู้มากกว่าช่องทางเดียว โดยจะใช้
วิธีการให้ประสาทได้รับรู้ท่ีละช่องทางต่างกนั หรือครัง้ละสองสามช่องทางในเวลาเดียวกันก็ได้ 
 
 ครูต้องสอนเกี่ยวกับการประกอบล้อหินเจียระไน  โดยช้ีแจงว่า “ก่อนที่จะประกอบล้อหินเจียระไน
เข้ากับเคร่ืองมือ จะต้องตรวจสอบรอยร้าวเสียก่อน ล้อหินเจียระไนอาจมีรอยร้าวที่เล็กมาก ซ่ึงไม่สามารถ
มองเห็นจากภายนอกได้” 
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 ต้องฉายภาพขยายของล้อหินเจียระไนไปที่จอ และในทางปฏิบัติทั่วไปการตรวจหารอยร้าว
เล็ก ๆ นี้ สามารถทําได้โดย คลื่นอุลตราโซนิค (เครื่องกําเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง)  ครูสาธิตการพิสูจน์
รอยร้าวนี้ให้นักเรียนดู จากเครื่องบันทึกเสียงนักเรียนจะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันของล้อหินเจียระไนท่ีดี
และล้อหินเจียระไนที่มีร้อยร้าว 
 
 ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบรอยร้าวของล้อหินเจียระไนนี้ ถกูถ่ายทอดให้นกัเรียนโดยผ่านช่องทาง 
การมอง  และ  การได้ยิน 
 
 กฎข้อแรกของการส่งเสริมการจําและกระบวนการส่งถ่ายสิง่บอกกล่าวไปใช้ก็คือ ให้ใช้การถ่ายทอด 
.................................................................................................................................................................. 
 
 เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการจําและกระบวนการส่งถ่ายสิ่งบอกกล่าวให้ใช้การถ่ายทอดหลาย ๆ ช่องทาง 
 
 การจําก็สามารถส่งเสริมได้โดยการฝึกฝน และการทวนซํ้า 
 เราสามารถจําแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง  การจํา  และ การถ่ายทอด  สิ่งบอกกล่าวได้ 
 
 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะสง่เสริมกระบวนการทัง้สองดังกล่าวในเวลาเดียวกัน 
 ถ้าสิ่งบอกกล่าวถูกรับไว้ในระหว่างสถานการณ์เรียนรู้ลักษณะหนึ่ง   โดยปกติมันจะสามารถถูก
ฟ้ืนคืนได้  เฉพาะในสถานการณ์ซ่ึงคล้ายกันเท่านั้น 
 
 ถ้าต้องการให้สิ่งบอกกล่าวเกิดประโยชน์ให้มาก  ในทางปฏิบัติจะต้องมีการทวนซํ้าหลาย ๆ ครั้ง 
ในสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ 
 ในการฝึกหัดทางวิชาชีพด้านเทคนิค  สิ่งบอกกล่าวอาจถูกนํามาทวนซํ้าเพ่ือให้เกี่ยวโยงกันใน
โอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น เม่ือครูอธิบายช่ือและส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองจักร ต่อมา
อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่  ต่อมากล่าวถึงความสําคัญ  ต่อมากล่าวถึงมาตรฐานของการควบคุม
และสุดท้ายเกี่ยวกับความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้  จึงมีโอกาสอยู่เสมอท่ีจะส่งเสริม “การส่งถ่าย”    
ในลักษณะที่เป็นการทวนซํ้าในสถานการณ์ ………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 โอกาสท่ีจะส่งเสริมให้มี  “การส่งถ่าย”  อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการทวนซํ้าในสถานการณ์
ต่าง ๆอยู่เสมอ 
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การปฏิบัติ  สาเหตุและผลของความผิดพลาด 
   
 โดยการเลือกใช้ความเร็วท่ีเหมาะสม 
ในการเจียระไน  โดยใช้ล้อหินเจียระไนท่ีคม
และให้มีการหล่อเย็นอย่างเพียงพอ   จะทําให้
ไม่เกิดความร้อนสูงเกินไป 

 การใช้ความเร็วท่ีสูงเกินไป  ล้อหินเจียระไน
ไม่คมเพียงพอ  หรือการหล่อเย็นไม่เพียงพอ
จะทําให้เกิดความร้อนมากเกินไป และส่งผล
กระทบให้กับช้ินงานบริเวณท่ีทําการเจียระไน 
อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันมากบริเวณผิวงานกับ
แหนในของชิ้นงานจะทําให้เกิดความเครียด
ซ่ึงก่อให้เกิดการแตกร้าว และหากนําช้ินงาน
น้ีไปใช้อาจแตกหักได้ 

 คําท่ีถูกใช้ทวนซํ้าในสถานการณ์ต่าง ๆ มีดังน้ี 
 
 - ความเร็วในการเจียระไน 
 - ล้อหินเจียระไนที่คม 
 - การหล่อเย็น 
 
 เพ่ือท่ีจะให้สิง่บอกกล่าวเกิดประโยชนไ์ม่เฉพาะในการเรียนรู้เท่านั้น แต่ในขณะทําการปฏิบัติด้วย
ดังน้ันครูจะต้องจัดให้มีการ………..…………………………............................................................................... 
 
 การจําและ  “การส่งถ่าย”  สามารถส่งเสรมิได้โดยการฝึกปฏิบัติ 
 
 การฟ้ืนคืนและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้จะมีข้อจํากัดถ้ามีการให้สิ่งบอกกล่าวท่ีมากเกินไป
ดังน้ันการเรียนรู้จะบรรลุความสัมฤทธ์ิผลได้เป็นอย่างดีถ้าจัดให้มีการพักแต่ละช่วงในเวลาท่ีเหมาะสม 
การเรียนรู้เนื้อหาใหม่อาจทําให้การฟ้ืนคืนความรู้ที่มีอยู่เดิมเกิดความสับสนยุ่งยาก แต่การเรียนรู้เน้ือหา
ใหม่สามารถเกิดความสับสนยุ่งยากมากข้ึนอันเนื่องมาจากความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน 
 
 ในการฝึกหัดทางวิชาชีพเราควรให้ความสําคัญต่อกฎต่อไปนี้ คือ 
   
 การเรียนรู้เน้ือหาใหม่ควรจัดให้มีการกระจายไปตลอดทั้งสัปดาห์ (ไม่ควรจัดในลักษณะหนึ่งวัน
เต็มต่อสัปดาห์)  ทั้งน้ีเพ่ือที่นักเรียนจะได้ผ่อนคลายไม่รู้สึกเคร่งเครียดในการเรียนรู้ 
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 ถ้านักเรียนต้องเรียนรู้มากเกินไปจะส่งผลอย่างไร 
 
 นักเรียนจะจําได้เพียง…………….................................................................................................... 
ท่ีควรทราบท้ังหมด  และเกิดความรู้สึกว่าเขาได้ประสบการณ์………………….……………………………….…….. 
 
 นักเรียนจะจําได้เพียงส่วนหน่ึงของบทเรียนที่ควรทราบทั้งหมด และเขาจะเกิดประสบการณ์
ความล้มเหลว 
 
 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นลักษณะของเนือ้หาที่มีรายละเอียดมากเกินไป 
 
 “การตรวจสอบมุมฉากของช้ินงาน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ฉากวัดโดยให้ใช้แนวเรียบด้าน
หน่ึงของฉากวางทาบกับผิวอ้างอิง  ส่วนอีกด้านหนึ่งวางลงบนผิวด้านท่ีต้องการตรวจสอบความฉาก ถ้า
หากผิวสัมผัสมีความสะอาดและทิศทางการมองท่ีถูกต้อง การตรวจสอบโดยวิธีน้ีจะทราบว่าช้ินงานมีมุม
ฉากหรือไม่ น่ันคือ มองเห็นแสงลอดผ่านแนวฉากกับผิวงานอย่างสมํ่าเสมอ  การตรวจสอบจะผิดพลาด
ถ้าวางฉากกับช้ินงานผิดด้าน  ผิวช้ินงานสกปรก ทิศทางการมองไม่ถูกต้องในขณะตรวจสอบ และฉากท่ี
ใช้วัดนั้นชํารุดไม่เที่ยงตรง” 
 
 ถึงแม้ว่า ครูจะบังคับให้นักเรียนท่องจําเนื้อหาดังกล่าว  ท่านคิดว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด
นักเรียนจึงจะจําได้ 
 
 กฎที่สําคัญมากจึงระบุไว้ว่า 
 
 เพ่ือป้องกันความยุ่งยากในการเรียนรู้ จึงควรหลีกเลี่ยงการให้ ……………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
  
 กระบวนการจําและกระบวนการ  “ส่งถ่าย” สามารถกระทําและสง่เสริมได้โดยหลีกเล่ียงความ 
ยุ่งยากในการเรียนรู้  อันเน่ืองมาจากการให้รายละเอียดของส่ิงบอกกล่าวท่ีมากเกินพอ 
 
 ไม่เพียงแต่การให้รายละเอียดสิ่งบอกกล่าวท่ีมากเกินพอเท่าน้ันที่จะจํากัดกระบวนการเรียนรู้ 
การตกใจ การตื่นเต้น การมีอารมณ์รุนแรงกอ่นการเริ่มบทเรียน จะขัดขวางการรับและการจําสิง่บอกกลา่ว 
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 เสียงท่ีรบกวน (เสียงเครื่องจักร  เสียงเอะอะอึกทึก  เสียงเคาะ  เสียงกระแทก)  จะทําให้เกิด
การตกใจด้วยเช่นกัน  เสียงนี้มิใช่จะมีผลกระทบต่อประสาททั่ว ๆ ไปของนักเรียนเท่านั้น  แต่ยังเป็น
การรบกวนกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
 
 การตกใจ การต่ืนเต้น และการมีอารมณ์รุนแรงกเ็ป็นอิทธิพลที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ อิทธิพลที่ไม่ดีนี้
จะขัดขวางการเก็บจําสิ่งบอกกล่าว 
 
 ดังนั้น กฎประการสุดท้ายในการให้สิง่บอกกล่าวอย่างมีประสทิธิภาพก็คอื 
 
 ควรหลีกเล่ียงความยุ่งยากในการเรียนรู้อันเนื่องมาจาก……………..……………………………………….. 
 
 กระบวนการจําและกระบวนการ “ส่งถ่าย”  สามารถดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดผลดี  โดย
หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเรียนรู้อันเนื่องมาจากผลกระทบที่ไม่ดี 
 
สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 ในบทนี้ได้กล่าวถึงหลักการสําคัญ 
3 ประการ  ท่านจําหลักการเหล่าน้ันได้
หรือไม่ว่ามีอะไรบ้าง 

 -  การดึงดูดความใส่ใจ 
-  การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ 
   การหยั่งรู้ 
-  การส่งเสริมการจําการส่งถา่ย 

 หน้า 
169 

     
     
 ทําอย่างไรจึงจะสามารถดึงดูด 
ความใส่ใจของนักเรียนดังต่อไปนี้ได้ 

- ความใส่ใจทั่วไป 
- ความใส่ใจเฉพาะ 

 - โดยการเปลี่ยนเครื่องสง่และช่องทาง 
 การรับ 
- โดยการจัดกิจกรรมที่พิเศษและ 
 น่าสนใจ 
- โดยการเช่ือมโยงกับความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว 
- โดยการอ้างถึงประสบการณ์ และ 
 เหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว 
- โดยการอภิปรายปัญหาที่ท้าทาย 

 หน้า 
173ff. 
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 จะทําให้นักเรยีนเกิดความเข้าใจ 
และการหย่ังรู้ได้อย่างไร 

 - โดยการใช้โครงสร้างท่ีเหมาะสมใน 
 การสาธิตและอธิบาย 
- โดยการใช้สื่อการสอน 
- โดยการสาธิตและอธิบายในลกัษณะ 
 ง่าย ๆ 
- โดยการเน้นเน้ือหาที่สําคัญ 
- โดยการนําเสนอข้อมูลท่ีมีลักษณะ 
 คล้ายกันในที่เดียวกัน 
- โดยการแบ่งกลุ่มสิ่งทีแ่ตกต่างกันให้ 
 เห็นชัดเจน และนําเอาวิธีการจัด 
 จําแนกและกฎต่าง ๆ มาใช้ 
- โดยการช้ีแนะแนวทางท่ีจําเป็นเพียง 
 เล็กน้อย เพ่ือให้นักเรียนหาคําตอบ 
 ด้วยตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 

 หน้า 
180ff. 

     
 กระบวนการจําและกระบวนการ 
ส่งถ่าย จะได้รบัการส่งเสริมได้อย่างไร 

 - โดยใช้ช่องทางการส่งและรับข้อมูล 
 หลาย ๆ แบบ 
- โดยการทวนซํ้าการนําความรู้เดิมมา 
 ใช้ซํ้าในสถานการณ์ใหม่ เพ่ือให้เกิด 
 “การส่งถ่าย”  

 หน้า 
189ff. 

  - โดยการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการ 
 เรียนรู้อันเน่ืองมาจากการให้เนื้อหาที่ 
 มากเกินไป และมีช่วงพักน้อยเกินไป 
- โดยการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากอัน 
 เน่ืองมาจากผลกระทบที่ไม่ดี 

  

 
 
  
 
 



บทท่ี 3 การส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน 
 

  
 ดังได้กล่าวแล้วลําดับขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ มีดังน้ี 
  
 การจูงใจ 
 การให้สิง่บอกกล่าว 
 การส่งเสริมกิจกรรม 
 การสําเร็จผล 
 
 ครูจะส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมในระหว่างการเรียนภายในห้องเรียนได้อย่างไร ในขณะท่ี
นักเรียนทั้งหมดนั่งอยู่ที่โต๊ะภายในห้องเรียน  ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะถูกจํากัดขอบเขตไว้เพียงแต่ดูและฟัง
เท่าน้ัน 
 
 เราอาจกล่าวถึงปัญหานี้ ได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ 
 - ในการส่งเสริมให้นักเรียนกระทํากิจกรรม  ครูจะให้สิง่เร้าอะไรได้บ้าง 
 - กิจกรรมอะไรบ้างที่จะให้นักเรียนกระทําได้ในระหว่างบทเรียน 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นมีอะไรบ้าง 
 
 ในการส่งเสริมให้นักเรียนกระทํากิจกรรม  ครูจะให้ส่ิงเร้าอะไรได้บ้าง 
 
 ครูต้องการให้นักเรียนตอบคําถามหรือแก้ปญัหา  แบบโตต้อบ  ซ่ึงอาจเป็นคําถามในลกัษณะดังน้ี 
 
 ก)  จากคําถามต่อไปนี้  จะมีคําตอบถูกเพียงข้อเดียว  เช่น 

     มีค่าเท่าไร คําตอบคือ  “3.14..........” 
 
 คําถามลักษณะนี้จะมีคําตอบที่แน่นอนเพียงข้อเดียวซ่ึงเราเรียกว่า 
   คําถามปลายเปิด 
   คําถามปลายปิด 
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 ข)  ในบางกรณีคําตอบที่ถูกต้องของคําถามอาจมีได้หลายคําตอบ เช่น  “เราจะใช้เกลียวนํา 
   เคลื่อนที่ได้สําหรบงานอะไรได้บ้าง” 
   ด้วยคําถามในลักษณะน้ี  คําตอบเปิดไว้มากกว่าหน่ึงคําตอบแน่นอน 
 
 ดังนั้น คําถามชนิดนี้จึงเรียกว่าคําถาม…………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
 

 “  มีค่าเท่าใด”  เป็นตัวอย่างคําถามปลายปิด 
 “เราจะใช้เกลียวนําเคลื่อนท่ีได้ลําหรับงานอะไรได้บ้าง”  เป็นตัวอย่างคําถามปลายเปิด 
 
 คําถามปลายเปิดจะใช้กับนักเรียนทั้งกลุ่ม  ในการตอบคําถามลักษณะนี้ควรให้นักเรียนทั้งชั้น
ได้มีโอกาสตอบคําถามให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้  นักเรียนส่วนใหญ่ควรจะร่วมกันคิดหาคําตอบ โดยใช้
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา  การฟ้ืนคืน  ความคิด หรือวิจารณญาณ 
 
 คําถามปลายเปิดมีบทบาทสําคัญมากในบทเรียน  เพราะคําตอบของคําถามชนิดน้ีมาจากการ
ร่วมมือกัน  นักเรียนจะมีความรู้สึกว่าการทําอะไรร่วมกันเป็นกลุ่มย่อมดีกว่าทําไปโดยลําพังคนเดียว 
โดยการตอบคําถามปลายเปิดน้ี  เป็นการฝึกเตรียมผู้เรียนเพ่ือให้อภิปรายเป็นกลุ่ม และทํางานร่วมกัน 
 
 คําถามปลายเปิดจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น  คิดได้อย่างอิสระไม่ปิดตาย  พร้อมกันน้ีจะเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงประสบการณ์ของตน และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการหาคําตอบ มากบ้างน้อยบ้าง  
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องนั้น ๆ  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นต่อการที่จะทําให้บทเรียน
มีชีวิตชีวา และในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการที่ทําอย่างเป็นระบบมากด้วย 
 
 ครูใช้คําถามปลายเปิดกับ ………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
 คําถามปลายเปิดทําให้ได้คําตอบในลักษณะ …………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
 คําถามปลายเปิดสามารถฝึกเตรียมนักเรียนให้ทํางานหรืออภิปรายเป็น ………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
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 ครูใช้คําถามปลายเปิดกับนักเรียนเป็นกลุ่ม 
 คําถามปลายเปิดจะทําให้ได้คําตอบในลักษณะต่าง ๆ ที่สะท้อนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 คําถามปลายเปิดสามารถฝึกเตรียมให้เกิดการอภิปรายกันเป็นกลุ่ม หรือร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม 
 
 จงเปรียบเทียบคําถามสองข้อต่อไปนี้ 
 
 ก.  ทําไมจึงต้องใหรู้เจาะนํามีขนาดอย่างน้อยโตเท่ากับความยาวสันแกนลําตัว ซ่ึงไม่ได้เป็น 
   คมตัดของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่านท่ีจะเจาะจริง 
 ข.  อะไรเป็นสาเหตุท่ีทําให้ดอกสว่านหมุนไม่ปกติ 
 
 ท่านจะเรียกคาํถาม  ก.  ว่าเป็นคําถามประเภทใด 
   คําถามฟ้ืนคืน 
   คําถามที่ต้องการให้ฝึกแก้ปัญหา 
 
 และท่านจะเรียกคําถาม ข.  ว่าเป็นคําถามประเภท  (คําถามฟ้ืนคืน หรือ คําถามฝึกแก้ปัญหา) 
................................................................................................................................................................... 
 
 คําถามข้อ ก.  เป็นคําถามฝึกแก้ปัญหา 
 คําถามข้อ ข.  เป็นคําถามฟ้ืนคืน 
 
 โดยหลักการแล้ว การต้ังคําถามปลายเปิดมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปน้ี 
 
 - เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิด และพยายามหาคําตอบ  ซ่ึงก็คือ   คําถามประเภทฝึกแก้ปัญหา 
 - เพ่ือค้นหาว่านักเรียนมีระดับความรู้เดิมมากน้อยเพียงใด  และสามารถนําเอาประสบการณ์ 
  หรือเหตุการณ์ท่ีผ่านพบมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร  ซ่ึงอาจเรียกคําถาม 
  ลักษณะนี้ว่า  คําถามฟื้นคืน 
 
 คําถามปลายเปิดสามารถใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนท่ัวไป  เพราะจะได้รับคาํตอบในลักษณะต่าง ๆ 
ได้เสมอ  ในบางครั้งครูจะใช้คําถามปลายเปิดถามนักเรียนคนใดคนหน่ึง เพ่ือให้โอกาสนักเรียนที่ขี้อาย 
ซ่ึงมีท่าทีอยากจะตอบหรือแสดงอะไรบางอยา่งแต่ไม่กล้า 
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 เราลองมาพิจารณาพูดคําถามปลายปิด  ซ่ึงคําถามลักษณะน้ีจะมีคําตอบถูกเพียง คําตอบเดียว 
 
 คําตอบต่อไปนี้ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้อง 
   คําถามปลายปิดควรใช้กับกลุ่มนักเรียนเท่านั้น 
   คําถามปลายปิดควรใช้กับนักเรียนคนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
   คําถามปลายเปิดอาจใช้ถามกลุ่มนักเรียน หรือกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งก็ได้ 
 
 โดยหลักการแล้วคําถามปลายเปิดควรใช้กับนักเรียนคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท่านั้น 
 
 การใช้คําถามปลายปิดกับกลุ่มนักเรียนจะทําให้เกิดการแข่งขัน และแข่งกันตอบซึ่งอาจเป็น
ปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน  โดยหลักการที่ถูกต้องทางด้านจิตวิทยา  ครูควรตั้งคําถามทั่วไปก่อน
รอเล็กน้อยเพ่ือให้นักเรียนคิดหาคําตอบ และหลังจากนั้นก็อาจเรียกช่ือถามเป็นรายบุคคล 
 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าครูต้ังคําถามนักเรียนซ่ึงครูค่อนข้างแน่ใจว่า เขาไม่สามารถตอบได้ก็จะไม่เป็น
ประโยชน์อะไรเลย  เพราะว่าความล้มเหลวจะเป็นอุปสรรคในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และยิ่ง 
ไปกว่าน้ันก็เป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 
 ถ้านักเรียนท่ีถูกถามไม่ทราบคําตอบ ครูควรจะช้ีแนะเพ่ือให้เขามีโอกาสหาคําตอบได้ จุดมุ่งหมาย 
ของการต้ังคําถามไม่ควรเป็นการจับผิด หรือค้นหาความไม่ใส่ใจของนักเรียน  แต่ควรเป็นการมองหา
คําตอบที่ถูกต้องจากนักเรียน 
 
 โดยการลดบรรยากาศของการแข่งขัน  และแย่งกันตอบ  การจูงใจในการเรียนรู้เพื่อบรรลุ
จุดประสงค์ก็จะเพ่ิมขึ้น  นักเรียนทุกกลุ่มจะมีโอกาสได้ตอบคําถาม แทนท่ีจะเป็นนักเรียนคนเดิมคนใด
คนหน่ึงผูกขาดตอบคําถามของครู 
 
 ครูควรต้ังคําถามปลายปิด (คําถามโต้ตอบ) ต่อ  ……………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
โดยก่อนอ่ืนให้............................................................................................................................................ 
แล้วจึงเรียกช่ือนักเรียนให้ตอบคําถามน้ัน 
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 การต้ังคําถามปลายปิด (คําถามโต้ตอบ) ต่อนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ควรกระทําโดยการต้ังคําถาม 
ก่อนแล้วจึงเรยีกช่ือนักเรียนให้ตอบคําถามนั้น 
 
 สถานการณ์จะแตกต่างออกไปถ้าเป็นกรณีของการต้ังคําถามโดยการ  เขียน  เช่น  เม่ือใช้การ
สอนแบบโปรแกรม หรือใช้ใบงาน ซ่ึงคําถามเดียวกันในลักษณะนี้ สามารถใช้ถามนักเรียนทุกคนในเวลา 
เดียวกันได้ 
 
 ดังนั้น จึงเห็นข้อดีของการต้ังคําถามโดยการเขียนได้อย่างชัดเจน  เพราะการถามนักเรียนโดย
วิธีน้ี นักเรียนทุกคนจะทํางานอย่างต้ังใจ  ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบคําตอบของตนได้ว่าถูก
หรือผิดอย่างไร  ถ้าทําผิดก็ไม่ต้องอับอายใครเพราะรู้อยู่คนเดียว 
 
 โดยหลักการแล้วการต้ังคําถามโดยการ  เขียน  ควรเป็นแบบ 
   คําถามปลายเปิด 
   คําถามปลายปิด 
 
 คําถามโดยการเขียนน้ัน  ถ้าเป็นไปได้ควรให้เป็นคําถามปลายปิด 
 
 เพราะเหตุใดจึงควรเป็นเช่นน้ี 
 
 เพราะคําตอบของคําถามปลายเปิดเป็นไปได้กว้างขวางมาก  ซ่ึงนักเรียนไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูต้องด้วยตนเองได้  และนอกจากน้ันคําถามปลายเปิดยังมีลักษณะ 
 
 - ก่อให้เกิดการคิด  เป็นการช้ีแนะและสนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับครู 
 - ให้ข้อมูลครูเกีย่วกับขอบเขตของความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มนักเรียน 
 
 
 โดยท่ัวไปลักษณะท่ีต้องการทั้งสองประการดังกล่าว สามารถกระทําได้ โดยการต้ังคําถามใน
ลักษณะโต้ตอบอภิปรายกัน  ถ้าต้ังคําถามปลายปิดในลักษณะเขียน  เราอาจเรียกว่าเป็นการต้ังโจทย์
เพ่ือให้หาคําตอบ 
 
 เราอาจสรุปลักษณะของการต้ังคําถามและการตอบคําถามได้ดังตารางต่อไปนี้ 



200 
 

 

              ลักษณะการถาม 
    ลักษณะของคําถาม 
 

ต่อรายบุคคล ต่อกลุ่ม 

 การพูด คําถามปลายปิด  
 การเขียน คําถามปลายปิด  

 
 จงเติมข้อความที่เหมาะสมในช่องว่างของตารางข้างบน 
  
 คําถามโดยการเขียนทีจ่ะใช้กบันักเรียนเป็นกลุ่ม ควรเปน็คาํถามปลายปิด และคําถามแบบโต้ตอบ
ควรเป็นคําถามปลายเปิด 
 
 เม่ือต้องการต้ังคําถามในใบงาน  ควรทําตามกฎต่อไปน้ี 
 - คําถามแบบเขียนควรมีลักษณะทีส่ั้น  โดยใช้เวลาในการตอบคําถามไม่เกิน 2 – 3 นาที 
 - คําถามลักษณะดังกล่าวควรนํามาใช้บ่อย ๆ (ท้ังน้ีเพราะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมจะ 
  เป็นการเพ่ิมความใส่ใจให้มากย่ิงขึ้น) 
 - รูปแบบของคําถามควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ   เช่น คําตอบอาจเป็นคําเดียว หรือประโยค 
  สั้นๆ หรือเป็นการเติมข้อความ  เติมภาพ หรือเติมสมการให้สมบูรณ์ 
 - การเลือกคําถามควรเลือกที่ไม่ยากนัก  ซ่ึงโดยปกติควรให้นักเรียนตอบถูกได้โดยเฉล่ียร้อยละ 
  80-90 
  
 เรื่องน้ีจะได้กลา่วโดยละเอียดมากข้ึนในบทที่ 4 
 
 การท่ีต้องการให้นักเรียนตอบคําถามส่วนใหญ่ได้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสาํคัญ  เพราะเม่ือนักเรียน 
ตรวจสอบคําตอบด้วยตนเอง  เขาจะเกิด ……………………………………………………………………………..………. 
................................................................................................................................................................... 
 
 การตั้งคําถามโดยการเขียนในใบงานในระหว่างการเรียนไม่ควรยากจนเกินไป ทั้งน้ีเพ่ือทําให้
นักเรียนเกิดประสบการณ์ความสําเร็จ  เม่ือเขาตรวจสอบคําตอบด้วยตนเอง 
 
 ในอีกกรณีหน่ึงน้ันไม่ควรต้ังคําถามที่ง่ายเกินไป  จนกระท่ังสามารถสังเกตเห็นคําตอบได้ชัด 
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 เราอาจยึดถือเป็นกฎได้ว่าในการเรียนการสอนทางวิชาชีพน้ันควรคํานึงถงึ 
 
 - ครูควรให้สิง่บอกกล่าวต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการตอบคําถามไว้ล่วงหน้า  อาจเป็นการบรรยาย 
  การใช้สไลด์  แผ่นใสซ่ึงใช้กบัเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ หรือภาพยนตร์ เป็นต้น 
 - สิ่งบอกกล่าวเหล่าน้ีจะได้รับการทวนซํ้าในระหว่างการสอน  โดยการต้ังคําถามปลายปิดหรือ 
  คําถามปลายเปิด  แล้วแต่กรณี 
 
 ตัวอย่าง 
 ครูเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับการหมุนของดอกสว่านด้วยการต้ังคําถาม  ปลายเปิด  ดังน้ี  “เม่ือ
ต้องการเจาะรูบนไม้ด้วยสว่านมือ  มือของเราต้องเคลื่อนไหวในลักษณะใดบ้าง” 
 
 ครู  อธิบาย  การเคล่ือนที่ของดอกสว่านในขณะท่ีกําลังเจาะโดยใช้ภาพสเกตช่วยประกอบใน
การอธิบายดังน้ี 
 - การหมุนรอบ  =  การเคลื่อนที่ตัด   =   การเคล่ือนที่หลกั 
 - การเคลื่อนที่ป้อนคือ การท่ีดอกสว่านเคลื่อนท่ีลึกเข้าไปในช้ินงานซ่ึงยึดอยู่กับท่ี 
 
 คํานิยามที่ได้อธิบายไปแล้วดังกล่าวได้ถูกนํามาทวนซํ้าโดยการถามนักเรียนเป็นแต่ละรายด้วย
คําถามปลายเปิด  หลังจากน้ันครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด  โดยใช้คําสั่งว่า “ให้นักเรียนเติมข้อความ
ในช่องว่างของใบงานต่อไปน้ีให้สมบูรณ์” 
 
 นักเรียนเติมข้อความในช่องว่างต่อไปน้ีให้สมบูรณ์ 
 
    - การท่ีดอกสว่านเคลื่อนที่ลึกเข้าไปในช้ินงาน 
     เรียกว่า  การเคลื่อนที ่
     ........................................................................... 
    - การท่ีดอกสว่านเคลื่อนที่หมุนรอบตัวเอง  
     เรียกว่า การเคลื่อนท่ี 
     ........................................................................... 
     หรือเรียกว่าการเคลื่อนที ่
     ........................................................................... 
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 ถ้านักเรียนทุกคนได้รับใบงานวางไว้ข้างหน้า  นักเรียนบางคนอาจพยายามกรอกข้อความให้
สมบูรณ์ก่อนที่ครูจะสั่งให้ทํา 
 
 การท่ีนักเรียนกรอกข้อความในใบงานจนสมบูรณ์ก่อนท่ีครูจะสั่งให้ทําน้ัน  ไม่ใช่เรื่องผิดท่ีเขามี
ความกระตือรือร้น เพราะนักเรียนที่เรียนเก่งจะพยายามปรับตัวกับระดับความยากของคําถามได้ดีกว่า
ในกรณีน้ีเขาไม่ต้องการทําซํ้าอีกเป็นครั้งท่ีสอง  เขาจะพักรอในขณะท่ีนักเรียนคนอ่ืน ๆ กําลังกรอกข้อความ 
ในใบงานของตนให้เสร็จ  ซ่ึงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ แต่กลับทําให้เขามีโอกาสได้พักซ่ึงจะช่วยให้เขาสดชื่นขึ้น  
เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบทเรียนต่อไป 
 
 ถ้าคําถามยากเกนิไป หรือถ้านักเรียนบางคนไม่ค่อยใส่ใจในบทเรียน เขาจะพยายามลอกคําตอบกัน 
ครูไม่ควรจะเข้มงวดเกินไปในกรณีเช่นน้ี  นักเรียนไม่ควรจะเรียนในลักษณะท่ีต้องแข็งขันเพ่ือชิงความ
เป็นหนึ่งกัน  เพราะในที่สุดเขาก็จะต้องทํางานร่วมกัน และต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 
 
 การท่ีนักเรียนลอกคําตอบกันอาจเป็นข้อคิดให้ครูทําคําถามนั้นให้ง่ายขึ้น โดยการอธิบายเสริม
ให้มากข้ึนและทวนซํ้าอีก หรืออาจเป็นเพราะนักเรียนคนนั้นเรียนตามเพ่ือนไม่ทันในบทเรียนดังกล่าว 
 
 ครูควรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนประเภทนี้ในครั้งต่อไปโดยการ …………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
 
 ครัง้ต่อไปครูสามารถกระตุ้นนกัเรียนที่ไม่ค่อยเอาใจใสใ่นบทเรียนได้โดยการต้ังคําถามปลายปิด 
 จากคําถามท่ีถามว่า เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  ครูควรจะให้สิ่งเร้าอะไร
ได้บ้างนั้น  อาจตอบได้ดังน้ี 
 
 ครูสามารถท่ีจะ 
 - ถามคําถามปลายเปิดแก่นักเรียนทั้งกลุ่ม 
 - ถามคําตอบปลายปิดแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 - แจกกระดาษคาํถามซ่ึงเขียนเป็นคําถามปลายปิด (หรือโจทย์ปัญหา) ให้แก่นักเรียนทุกคน 
 
 การเขียนตอบในกระดาษคําถามน้ัน ควรใช้เวลาไม่เกิน..............................นาที จํานวนนักเรียน
ท่ีตอบคําถามได้ถูกต้องโดยเฉล่ียแล้วควรมีประมาณร้อยละ..........................และควรให้นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบคําตอบด้วยตนเองได้ 
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 ในเรื่องระดับความยากของคําถามนั้น ครูสามารถควบคุมได้โดย 
 - รายละเอียดของสิ่งบอกกล่าวท่ีครูได้ให้ล่วงหน้าไว้แล้ว 
 - จํานวนคร้ังของการทวนซํ้าโดยการถามคําถามปลายปิดแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล หรือถาม 
  คําถามนักเรียนทั้งกลุ่มด้วยคําถาม …………………………………………………………………………….. 
  
 การเขียนตอบในกระดาษคําถามน้ัน ควรใช้เวลาไม่เกิน 2 – 3 นาที และจํานวนนักเรียนท่ีตอบ
คําถามได้ถูกต้องโดยเฉล่ียแล้วควรมีประมาณร้อยละ 80 – 90 ท้ังการทวนซํ้าสิ่งบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า
และการถามนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยคําถามปลายปิด หรือถามนักเรียนท้ังกลุ่มด้วยคําถามปลายเปิด
จะทําให้ครูสามารถควบคุมระดับความยากง่ายของคําถามได้ 
 
 ในส่วนท่ีสองของบทน้ีจะเกี่ยวข้องกับคําถามที่ถามว่า 
 กิจกรรมอะไรบ้างที่จะให้นักเรียนกระทําได้ในระหว่างบทเรียน 
 
 เราสามารถอ้างถึงหลักการซ่ึงได้กล่าวไปแล้วในภาค 1  ดังนี้ 
 - การให้นิยามคุณลักษณะ    คุณภาพ   และกระบวนการ 
 - การพรรณนาคุณลักษณะ   คุณภาพ   และกระบวนการ 
 - การพิจารณาความแตกต่าง 
 - การค้นหาลักษณะท่ีเหมือนกนั 
 - การสรุปเป็นกฎเกณฑ์และนาํไปประยุกต์ใช้ 
 
 การให้นิยามคุณลักษณะ  คุณภาพ  และกระบวนการ 
 
 ตัวอย่างจากใบงาน 
 ตัวอย่างแรก  ให้นักเรียนเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
    ก.................................................................................................... 
    ข................................................................................................... 
    ค.................................................................................................... 
    ง.................................................................................................... 
    จ.................................................................................................... 
    ฉ.................................................................................................... 
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    ในการเจาะรูขนาดใหญ่น้ัน  ก่อนอ่ืนจะต้อง 
    ............................................................................... 
 
    ขนาดรูเจาะนําอย่างน้อยที่สุดเท่ากับขนาด 
    ............................................................................... 
    ของดอกสว่านท่ีต้องการเจาะรูน้ัน 
 
    ถ้าหากไม่เจาะรูนําก่อน ปลายคมตัดของดอกสว่าน
    จะ……….................................................................. 
    ............................................................................... 
    ของ......................................................................... 
    ............................................................................... 
 
ตัวอย่างท่ีสอง  ให้นักเรียนเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
 
    ชุดป้อนอัตโนมัติ (S)  ของเคร่ืองเจาะสามารถ 
    ปรับได้โดย……………………………………………………… 
    ..........................................................................(ก) 
    ซ่ึงถูกขับโดย 
    ..........................................................................(ข) 
    ............................................................................... 
    สามารถปรับได้ท่ีชุดเฟืองขับ (ค) 
  
 เฟืองที่จะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ดีขึ้น  ครูสามารถอธิบายลักษณะการทํางานดังตัวอย่าง
ท่ีกล่าวแล้วได้หลายวิธี เช่น อาจฉายภาพแบบงาน หรือภาพสเกต หรืออาจนําหุ่นจําลองมาแสดง แล้วต้ัง
คําถามให้นักเรียนตอบ 
  
 ดังนั้นกิจกรรมของนักเรียนจงึเป็นการให้นิยามและ…………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
คุณลักษณะ  คุณภาพ  และกระบวนการของสิ่งน้ัน 
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 การให้นิยามและพรรณนาคุณลักษณะ  คุณภาพ   และกระบวนการ  จึงเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึง 
ของนักเรียน 
 
 การพิจารณาความแตกต่าง 
 การพิจารณาความแตกต่างจะกระทําได้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่าง 
 จากภาพต่อไปน้ี 
 จงบอกความแตกต่างของสะเก็ดกลึง  เศษกลึงเส้นสั้น และเศษกลึงเส้นยาว 
 
 คุณภาพของผวิช้ินงานในแต่ละกรณีเม่ือเศษกลึงมีลักษณะต่างกันดังกลา่วจะเป็นอย่างไร 
 

  
 
 ตัวอย่าง 
 จากภาพต่อไปน้ี 
 จงบอกความแตกต่างของการกลึงลักษณะต่าง ๆ 
 จงบอกความแตกต่างของมีดกลึงท่ีใช้ในการกลึงแต่ละลักษณะ 
 จงบอกความแตกต่างของช้ินงานเม่ือกลึงเสร็จแล้ว 
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 นักเรียนจะค้นพบ ………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
ระหว่างการกลึงลักษณะต่าง ๆ และผลท่ีได้รับ 
 
 นักเรียนจะค้นพบความแตกต่างระหว่างการกลึงลักษณะต่าง ๆ และผลท่ีได้รับ 
 
 การค้นหาลักษณะท่ีเหมือนกัน 
 
 ตัวอย่าง ก 
 จากภาพต่อไปน้ี 
 
 จงหาสิง่ที่เหมือนกันของการกลึงดังแสดงในภาพคู่ซ้าย 
 จงหาสิง่ที่เหมือนกันของการกลึงดังแสดงในภาพคู่ขวา 
 

   
 

 ตัวอย่าง ข. 
 ในการเจียระไนช้ินงาน  อาจเกิดรอยขีดบนผิวงาน  ซ่ึงเน่ืองมาจาก 
 - แบริ่งของเพลาไม่ดี 
 - ล้อหินเจียระไนไม่สมดุล 
 - การจับยึดช้ินงานไม่ถูกต้อง 
 
 จากความเป็นไปได้ท้ังสามประการดังกล่าว อะไรเป็นสาเหตุแท้จริงท่ีทําให้เกิดรอยขีดบนผิวงาน 
(ภาพการปะทะของล้อหินเจียระไน) 
 การค้นหาลักษณะท่ีเหมือนกัน (ความหมายรวมท่ัวไป)  เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญมากสําหรับการ
เรียนรู้โดยความเข้าใจ 
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 ตัวอย่าง ค. 
 ในขณะท่ีเล่ือย จะเกิดคลองเลื่อยบนช้ินงาน 
 สาเหตุท่ีเกิดคลองเลื่อยเป็นเพราะฟันของใบเล่ือยมีลักษณะเป็น 
 - ฟันสลับ 
 - ฟันคลื่น 
 - ฟันเจียระไน 
 
 ฟันของใบเลื่อยท่ีแตกต่างกันทั้ง 3 ลักษณะ   ในขณะที่นํามาเลื่อยน้ันจะทําให้เกิดผลต่อช้ินงาน 
ท่ีมีลักษณะเหมือนกันอยู่ประการหนึง่  สิ่งนั้นคืออะไร 
 (คลองเลื่อย  กล่าวคือรอยตัดจะกว้างกว่าความหนาของใบเลื่อย) 
 
 การค้นหาความหมายร่วมทั่วไปเป็นสิ่งท่ีสง่เสริมให้เกิดขึ้นได้โดยการ 
   ต้ังคําถามปลายเปิด 
   ต้ังคําถามปลายปิด 
 เพราะเหตุใด 
 คําถามปลายเปิดที่ใช้ถามกลุ่มนักเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนให้นักเรียน
“ค้นหาลักษณะหรือความหมายทั่วไป” เพราะโดยปกติแล้วคําตอบส่วนใหญ่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้อง 
 
 การสรุปเป็นกฎเกณฑ์และนําไปประยุกต์ใช้ 
 ตัวอย่างจากคําถามในใบงานเกี่ยวกับเรื่อง การป้อนดอกสว่านในขณะเจาะ 
    การป้อนเจาะมีอิทธิพลต่อการกินลึกในช้ินงาน 
    ขณะเจาะได้อย่างไร 
 
    ความเร็วในการป้อนเจาะมากจะทําให้ 
    ............................................................................... 
    ความเร็วในการป้อนเจาะขึ้นอยู่กับอะไร 
    เม่ือความเร็วตัดสูงขึ้น ความเร็วในการป้อนเจาะจะ
    ............................................................................... 
    เม่ือวัสดุช้ินงานมีความแข็งมากขึ้น ความเร็วใน 
    การป้อนเจาะจะ……………………………………………… 
    ............................................................................... 
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 จากตัวอย่างข้างต้น เราได้นํากฎไป 
   พัฒนา 
   ประยุกต์ใช้ 
 
 ในตัวอย่างดังกล่าวเราได้นํากฎไปประยุกต์ใช้ 
 
 ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปน้ี 
  
 การบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง 
 
 เพราะเหตุใดการหล่อลื่นตามตาราง เพราะการหลอ่ลื่นท่ีไม่ถูกต้องจะทําให้เกิด…………. 
 เวลาท่ีกําหนดจึงมีความสําคัญ  ............................................................................... 
 
 เพราะเหตุใดจึงควรใช้แผ่นป้องกัน  แผ่นป้องกัน............................................................ 
        จะช่วยให้……………………………………………………….. 
        ............................................................................... 
 
 เพราะเหตุใดจึงควรใช้แผ่นป้องกัน  แผ่นป้องกัน............................................................ 
        จะช่วยให้……………………………………………………….. 
        ............................................................................... 
 
 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้ลมเป่า  เพราะเศษกลงึและฝุ่นจะ…………………………………. 
 ทําความสะอาดเครื่องกลึง   ............................................................................... 
 
 ในตัวอย่างดังกล่าวได้นํากฎมา………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
 
 คําถามปลายปิดไม่ว่าจะเป็นแบบโต้ตอบหรือแบบเขียน จะเหมาะสําหรับการนํากฎไปประยุกต์ 
ใช้อย่างไรก็ตามการพัฒนากฎสามารถทําได้ง่ายกว่า  โดยการใช้คําถามปลายเปิด (ฝึกแก้ปัญหา) 
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 ในตัวอย่างสุดท้ายที่ผ่านมาได้นํากฎมาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน 
 
 หัวข้อสุดท้ายของบทน้ีท่ีจะอธิบายก็คือ 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนมีอะไรบ้าง 
 
 สิ่งเร้าท่ีครูพยายามกําหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน อาจแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ 
 
 - การต้ังคําถามโต้ตอบเพ่ือให้นักเรียนตอบคําถาม ซ่ึงอาจเป็นคําถามปลายเปิดหรือปลายปดิก็ได้ 
 - การต้ังคําถามแบบเขียนไว้ในใบงาน  เพ่ือใหนั้กเรียนเขียนตอบ 
 
 นักเรียนจะตอบคําถามแบบโต้ตอบได้อย่างไร 
 
 ตัวอย่าง 
 
             ครู                นักเรียน 
 
 “ดอกกัดเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน    
 เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการชํารุดโดยไม่ควร 
 ..............................................................?” “………………………………………………………….” 
 
 “วิชิต  เราไม่ควรทําอย่างไรกับดอกกัดนี้” “เราไม่ควรวางดอกกัดไว้บนพ้ืนที่แข็งและ 
     สกปรก” 
 
 เป็นการดีหรือไม่ท่ีครูพยายามชักนําการตอบคําถามดังกล่าว 
   ดี 
   ไม่ดี 
   
 เป็นการไม่ดีที่จะให้นักเรียนตอบคําถามแบบโต้ตอบโดยการทําประโยคให้สมบูรณ์เท่านั้น
การตอบคําถามลักษณะน้ีจะเป็นอุปสรรคต่อการท่ีนักเรียนจะตอบคําถามอย่างอิสระ และไม่มีโอกาส
อธิบายความเข้าใจของเขาให้ชัดเจน 
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 การต้ังคําถามแบบโต้ตอบ  ต้องการให้มี  การตอบคําถามในลักษณะท่ีเป็นอิสระ  เช่นกัน 
 
 นักเรียนสามารถตอบคําถามอย่างเป็นอิสระได้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
             ครู                นักเรียน 
 
 “วิชิต  เม่ือต้องการจะวางดอกกัดเราจะ  
 ต้องคํานึงถงึอะไรบ้าง” 
     “ควรจะวางบนผ้านุ่ม ๆ 
 
 “ทําไมล่ะ” “เพ่ือป้องกันไม่ให้คมของดอกกัดชํารุด” 
 
 คําถามแบบโต้ตอบควรถามในลักษณะท่ีจะทําให้นักเรียนสามารถ 
................................................................................................................................................................... 
 
 คําถามแบบโต้ตอบควรถามในลักษณะที่จะทําให้นักเรียนสามารถ  “ตอบคําถามได้อย่างเป็น
อิสระ” ให้มากท่ีสุด  นักเรียนควรจะตอบคําถามให้สมบูรณ์ได้ตามท่ีเขาต้องการ 
 
 นักเรียนจะตอบคําถามแบบเขียนได้อย่างไร 
 
 กรณีนี้มีความเป็นไปได้หลายประการ เช่น 
 การเติมข้อความให้สมบูรณ์ การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ การคํานวณ การเลือกคําตอบท่ีถูกต้อง 
การจับคู่ 
 
 ถึงแม้ว่าการตอบคําถามแบบเขียนในลักษณะน้ีจะกระทําได้อย่างอิสระ  แต่ก็ยังมีเหตุผลบาง
ประการท่ีทําให้วิธีการเช่นนี้ยังไม่เป็นที่เหมาะสมมากนัก  กล่าวคือ 
 
 - การตรวจสอบคําตอบด้วยตนเองกระทําได้ยากหรือทําไม่ได้เลย 
 - ในการเขียนคําตอบต้องใช้เวลามาก (การตอบด้วยวาจา ใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ 3 ถงึ 5 เท่า 
  ของการเขียนตอบ) 
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 ย่ิงไปกว่าน้ัน  เม่ือต้องการเขียนคําตอบจะเป็นการยากที่ต้องเรียบเรียงข้อความ อย่างไรก็ตาม
การเติมข้อความให้สมบูรณ์สามารถท่ีนํามาใช้ได้ถ้าข้อความที่ต้องการให้เติมน้ันเป็นเพียงข้อความสั้น ๆ 
แต่ต้องเป็นคําท่ีมีความสําคัญมากที่สุด  ในการเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์น้ัน  ช่องว่างส่วนท่ี
เว้นไว้เพ่ือให้หาข้อความที่ถูกต้องให้เหมาะสมมาตอบจะเป็นส่วนสําคัญของประโยคที่ได้รับการเน้น ดังนั้น
จึงเป็นการซักซ้อมทบทวนข้อความที่จะนํามาเติมดังกล่าว และทําให้จดจําได้ดีขึ้น 
 
 สิ่งที่ต้องระวังในการเติมข้อความลงในช่องว่างนั้นก็คือ ไม่ควรให้เติมข้อความที่เปน็เน้ือหารอง 
แต่ควรเป็น ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อควรระวังในการเติมข้อความลงในช่องว่าง  ควรให้เติมเฉพาะข้อความที่สําคัญเท่าน้ัน 
 
 จงอ่านข้อความต่อไปนี้ 
 
 ให้ขีดเส้นใต้คํา (หรือข้อความ) ซ่ึงท่านคิดว่าควรจะเว้นเป็นช่องว่างเพ่ือใช้เป็นคําตอบ ถ้าจะนํา 
ประโยคเหล่านี้ไปใช้เป็นคําถามแบบเขียน  นั่นคือคําน้ันควรเป็นคําท่ี   สําคัญท่ีสุด   ในประโยค 
 
 - ปรับปลายท่อสารหล่อเย็นให้ตรงกับบริเวณที่จะเจาะรูบนช้ินงาน 
 - เปิดสวิทซ์ป๊ัมสารหล่อเย็น 
 - ปรับการไหลของสารหล่อเย็น 
 - เริ่มต้นเจาะโดยกดแขนป้อนเจาะลงอย่างช้า ๆ 
 
 ต่อไปนี้เป็นคําตอบของข้อความข้างต้น 
 
 - ปรับปลายท่อสารหล่อเย็นให้ตรงกับ 
                  บริเวณท่ีจะเจาะรูบนชิ้นงาน                                                     . 
 - เปิดสวิทซ์     ปั๊มสารหล่อเย็น                                                                    . 
 -                 ปรับ             การไหลของสารหล่อเย็น 
 - เริ่มต้นเจาะโดยกดแขนป้อนเจาะลง         อย่างช้า ๆ                                         . 
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 การเติมข้อความให้สมบูรณ์จะไม่เหมาะสม  ถ้าหาก  
 
 - นักเรียนจะต้องท่องจํากฎคําต่อคํา ตัวอย่างเช่น กฎความปลอดภัย 5 ประการของช่างไฟฟ้า 
 - การเติมข้อความที่ต้องการให้นักเรียนฝึกการเขียน เช่น ต้องการให้นักเรยีนเขียนรายงาน 
 
 การตอบคําถามแบบเขียนอีกลักษณะหนึ่งคอื การต่อเติม   ภาพ  ให้สมบูรณ์ 
 
 กฎทีใ่ช้กับการเติมข้อความให้สมบูรณ์ สามารถนํามาใช้ในกรณีนี้ได้ กล่าวคือ ส่วนที่ต้องการให้ 
ต่อเติมควรเป็นส่วนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
 
 ข้อดีของการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับการเติมข้อความให้สมบูรณ์มีอะไรบ้าง 
 
 ในการอธิบายสิ่งเดียวกัน  อาจใช้ภาพเพียง  ภาพเดียว  เพ่ืออธิบายแทนข้อความที่ยืดยาวและ
ซับซ้อน 
 
 คําถามในลักษณะทีใ่ห้ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์จึง ………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 คําถามในลักษณะที่ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์จึงชัดแจ้งกว่า 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 สลักเกลียวซ่ึงใช้ยึดช้ินงานจะต้องสอดอยู่ในร่องตัวที  (T – slots) อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
     ภาพน้ีผิด  
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 ภาพที่ถูกต้องควรเป็นเช่นใด 
 
 
 
 
 
  
 นักเรียนจะต้อง 
................................................................................................................................. ให้สมบูรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 นักเรียนจะต้องต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 
 
 คําถามประเภทที่ให้เติมข้อความหรือภาพให้สมบูรณ์  ควรมีลักษณะที่ต้องให้นักเรียนเติมเฉพาะ
ส่วนท่ีสําคัญเทา่น้ัน 
 
 ตัวอย่างการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์อีกลักษณะหน่ึง 
 
 กําหนดให้ 
     แรงตัด 
 

     FH = แรงตัดหลัก 

     FV = แรงป้อน 

     FR = แรงต้าน 

     F = แรงจับยึด 
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 ในกรณีเช่นน้ีควรต้ังคําถามเพ่ือให้นักเรียนต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ได้อย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
  
 ให้นักเรียนเติมเส้นลูกศรเพ่ือแสดงทิศทาง 
ของแรงและกาํหนดคําย่อของแรงเหล่าน้ัน 
 
 
  
  
 ไขควงท่ีแสดงในภาพมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง 
 

  
 
 จะต้ังคําถามว่าอย่างไร 
  
 ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมายบริเวณที่…………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมายส่วนท่ี ไม่ถูกต้อง/ส่วนท่ีชํารุด 
 
 คําถามอีกลักษณะหน่ึงก็คือ คําถามที่นักเรียนจะต้องหาความสัมพันธ์หรือจับคู่ข้อความหรือภาพ 
(ในด้านคุณลักษณะ  คุณภาพ และกระบวนการของส่ิงน้ัน)  คําถามประเภทหาความสัมพันธ์นี้จะเป็น
คําถามที่ท้าทาย และต้องการวิธีการหาคําตอบท่ีเป็นระบบ 
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   ขั้วต่อเปิดข้าง      ขั้วต่อธรรมดา       ขั้วต่อแบบมีประกับ 
 
 

  
  
 จากภาพจงเลือกใช้อุปกรณ์ยึดปลายสาย (clamp)  ให้เหมาะกับข้อต่อปลายสายแต่ละแบบ
(แบบที่ 1 – 7) 
 
 คําถามแบบเลือกคําตอบ  (Multiple – choice questions) กําลังเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันเป็น
อย่างมาก คําถามประเภทน้ีมีลักษณะ 
 
 - เป็นคําถามที่ไม่ได้เพ่ิมความรู้มากนัก 
 - เหมาะสําหรับการเปรียบเทียบคําอธิบายหรือคําตอบหลาย ๆ ข้อ 
 - เหมาะสําหรับการทดสอบความสัมฤทธ์ิผลภายหลังท่ีจบแต่ละบทเรียน เพราะสามารถ 
  ตอบคําถามได้รวดเร็วและสามารถประเมินผลให้เป็นไปตามจุดประสงคไ์ด้โดยง่าย 
 
 คําถามแบบเลือกคําตอบมีความเหมาะสมมากที่จะใช้ 
   สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบข้อความที่แตกต่างกัน 
   ฝึกฝนทางด้านความรู้ 
   วัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 
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 คําถามแบบเลือกคําตอบจะสะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบข้อความที่แตกต่างกัน และสามารถ 
วัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียนได้โดยง่าย 
 
 เพราะเหตุใดคาํถามแบบนี้จึงไม่เหมาะท่ีจะใช้เพ่ือฝึกฝนทางด้านความรู้ 
 
 ให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่างที่ 1  
 ในงานเจาะวัสดุ จะต้องเลือกดอกสว่านซ่ึงมี 
 
   มุมจิกเล็กและมุมคายใหญ่  
   มุมจิกใหญ่และมุมคายเล็ก 
   มุมจิกเล็กและมุมคายเล็ก 
   มุมจิกใหญ่และมุมคายใหญ่ 
 
 คําตอบส่วนใหญ่ท่ีกําหนดให้นี้เป็นคําตอบท่ีผิด 
 
 ดังนั้นจะทําให้เกิดผลอะไร 
 
 ในใบงานจะมีสิ่งบอกกล่าวท่ี…………………………………………………………………………………………… 
.....................................................................................................................................................มากกว่า 
.................................................................................................................................................................. 
 
 ตัวอย่างที่ 2 
 
 ระยะกินลึกของดอกสว่าน  (ระยะ S)  ท่ียอมให้ขึ้นอยู่กับอะไร 
 
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน 
 - ชนิดของวัสดุท่ีจะนํามาเจาะ 
 - อัตราไหลของสารหล่อเย็น 
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 ถ้าคําตอบส่วนใหญ่เป็นคําตอบที่ถูกต้อง หรือถ้ามีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว ผลที่ตามมา
จะแตกต่างกัน 
 
 คําตอบท่ีถูกต้องจะเป็นท่ีน่าสงสัย และบางครั้งจะถูกเลือกให้เป็นคําตอบท่ี…………………………… 
......................................................................................................................ซ่ึงเนื่องมาจากความไม่แน่ใจ 
 
 คําถามแบบเลือกคําตอบไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะใช้ในการฝึกฝนทางด้านความรู้ ท้ังน้ี
เพราะถ้าคําตอบส่วนใหญ่ท่ีกําหนดให้เป็นคําตอบท่ีผิด  ในใบงานจะประกอบไปด้วยสิ่งบอกกล่าวท่ีไม่
ถูกต้องมากกว่าสิ่งบอกกล่าวท่ีถูกต้อง  ถ้าคําตอบสวนใหญ่ที่กําหนดมาให้ถูกต้อง คําตอบที่ถูกอาจถูก
เลือกเป็นคําตอบที่ผิดได้โดยง่าย ท้ังนี้เนื่องมาจากความไม่แน่ใจ 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 การถามคําถามแบบโต้ตอบในระหว่าง 
การสอน  สามารถจําแนกลักษณะของคําถาม 
เป็นแบบใดได้บ้าง 

 คําถามปลายเปิด 
คําถามปลายปิด 

 หน้า 
195 

     
 คําถามปลายเปิดควรใช้ถามใคร  ใช้กับนักเรียนเป็นกลุ่ม  หน้า 

197 
     
 เพราะเหตุใดในระหว่างการเรียน 
จึงควรถามคําถามปลายเปิดให้บ่อยครั้ง 

 เพ่ือจะได้มีโอกาสแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ และ 
ส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของ
นักเรียน ตลอดจนทําให้บรรยากาศ
ของห้องเรียนสนุกสนานมากข้ึน 

 หน้า 
206  

     
 ควรถามคําถามปลายปิดในลักษณะที ่
จะต้องโต้ตอบกับใคร 

 กับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยถาม 
คําถามก่อน แล้วจึงเรียกช่ือของ 
นักเรียนท่ีต้องการให้เป็นผู้ตอบ 
คําถาม 

 หน้า 
198 
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 ถ้าในระหว่างบทเรียน ครูได้ใช้เอกสาร 
ต่าง ๆ ประกอบ (เช่น โปรแกรมการสอน ใบงาน) 
ครูอาจใช้คําถามแบบเขียนก็ได้ คําถามแบบเขียน 
ควรเป็นคําถามปลายเปิดหรือปลายปิด 

 คําถามแบบเขียนควรเป็นคําถาม 
ปลายปิด เพราะนักเรียนสามารถ 
ตรวจสอบผลด้วยตนเองได้
  

 หน้า 
199  

     
 คําถามแบบเขียนควรให้เวลา ใน  2 – 3 นาที  หน้า 
การตอบคําถามมากท่ีสุดเท่าใด    204 
     
 ระดับความยากของคําถามแบบเขียน 
ควรเป็นเท่าใด 

 ไม่ควรยากมากจนเกินไป โดยเฉลี่ย 
นักเรียนร้อยละ 80 – 90 ควรจะ 
สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง 

 หน้า 
200 

     
 ครูจะควบคุมระดับความยากของ 
คําถามในระหว่างบทเรียนได้อย่างไร 

 - โดยการกําหนดรายละเอียดที่คร ู
 ได้ให้ไว้ล่วงหน้า 
- โดยการถามคําถามทวนซํ้าสิ่ง 
 บอกกล่าว (ถามคําถามปลายเปิด 
 ท่ีจะต้องโต้ตอบกับครูเป็นราย 
 บุคคล หรือถามคําถามปลายเปิด 
 กับนักเรียนท้ังกลุ่ม) 

 หน้า 
203  

     
 ในระหว่างบทเรียนความสนใจของ 
นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น โดยการนิยามคุณลักษณะ กระบวนการ 
และคุณภาพ ท่านทราบวิธีการอ่ืน ๆ อีกบ้าง 
หรือไม่ 

 - พรรณนาคณุลกัษณะ กระบวนการ 
 และคุณภาพ 
- พิจารณาความแตกต่าง 
- หาลักษณะที่เหมือนกัน 
- สรุปเป็นกฎและนําไปประยุกต์ใช้ 

 หน้า 
203  

     
 ในระหว่างการสอน ครูควรใหโ้อกาส 
นักเรียนในการตอบคําถามด้วยตนเองโดยอิสระ 
และถ้านักเรียนต้องตอบคําถามแบบเขียน จะมี 
วิธีการตอบคําถามในลักษณะใดบ้าง 

 - เติมข้อความให้สมบูรณ์ 
- ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 
- จับคู่ข้อความหรือสิ่งท่ีกําหนดให้ 
- เลือกคําตอบที่ถูกต้อง 

 หน้า 
211 
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 เม่ือต้องการให้นักเรียนเติมข้อความ 
หรือต่อเติมรูปภาพให้สมบูรณ์ มีข้อที่จะต้อง 
พิจารณาอะไรบ้าง 

 - ส่วนท่ีจะให้เติมจะต้องเป็นสว่น 
 สําคัญที่สุด 
- ส่วนท่ีจะให้เติมต้องไม่ยาวจน 
 เกินไป 

 หน้า 
212 

     
 คําถามแบบต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 
ควรมีลักษณะใด 
(คําถามลักษณะน้ีมักใช้วิธีการจับคู่ได้ด้วย) 

 มีลักษณะชัดแจ้งมากกว่า  หน้า 
212 

     
 คําถามแบบเลือกคําตอบเหมาะสม 
เป็นพิเศษควรใช้ในกรณีใดบ้าง 

 - เพ่ือเปรียบเทียบข้อความที่ 
 แตกต่างกัน และสะท้อนให้เห็น 
 ความแตกต่าง 
- เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

 หน้า 
216 

 
 
  
 



บทท่ี 4 การทดสอบความสัมฤทธ์ิผล 
 

  
 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงขั้นตอนสุดท้ายของลําดับขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ 
 

- การจูงใจ นักเรียนพยายามท่ีจะกระทําอะไรบางอย่างเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ 
- การให้สิง่บอกกล่าว นักเรียนได้รับข้อมูลบางอย่าง 
- การส่งเสริมกิจกรรม นักเรียนจะต้องกระทํากิจกรรมบางอย่าง 
- การทดสอบความสัมฤทธ์ิผล นักเรียนจะต้องมีความสัมฤทธิ์ผลในส่ิงท่ีเขาต้องการ 

 

 เกี่ยวกับเรื่องน้ีจะมีคําถามที่น่าสนใจดังต่อไปน้ี 
 
 - การทดสอบ      มีกี่  ชนิด  อะไรบ้าง   และจะใช้ทดสอบอย่างไร 
 - คําถามในการทดสอบ  ควรมี  ความยากง่าย    เพียงใด 
 - ควรจะ     ประเมินผล   การทดสอบได้อย่างไร 
 
 การทดสอบมีก่ีชนิด  อะไรบ้าง  และจะใช้ทดสอบได้อย่างไร 
 
 เราจําแนกการทดสอบเป็นสองชนิด ได้แก่ 
 - การทดสอบภายหลังขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน 
 - การทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วย 
 
 การทดสอบภายหลังขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละข้ันตอน 
 
 ในระหว่างบทเรียน  ครูจะทดสอบนักเรียนโดยการแจกแบบทดสอบภายหลังการเรียนรู้แต่ละ 
ขั้นตอนและนักเรียนจะเขียนตอบคําถามในใบงานของเขาโดยทันที 
 
 หลังจากน้ันนักเรียนจะมีโอกาสตรวจสอบคําตอบของเขากับคําตอบที่ถูกต้องซ่ึงครูนํามาเฉลย
ในกรณีน้ีครูอาจเฉลยคําตอบโดยฉายผ่านเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เขียนบนกระดานดําหรืออ่านคําตอบ
ให้นักเรียนได้ทราบ 
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 บทเรียนท่ีใช้เวลา 45 นาที  ควรมีขั้นตอนการเรียนรู้ไม่เกิน 10 – 15 ขั้นตอน ดังน้ันจึงควรมี
คําถามระหว่าง 10 – 15 ข้อต่อหน่ึงบทเรียน 
 
 สรุปก็คือ ในระหว่างบทเรียนหน่ึง ๆ ควรมีการทดสอบ 10 – 15 ข้อ 
 
 เพราะเหตุใดจึงมีการทดสอบมากเช่นนั้น 
 
 เพราะว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ทุก ๆ ขั้นตอนนั้น  ควรยํ้าถามนักเรียน และภาพหลังที่ได้
เรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนแล้ว  ความสนใจของนักเรียน ท้ังหมด  ควรได้รับ การปลุกเร้า 
 
 คําถามต่าง ๆ น้ันควรสั้น  และต้องการเวลาในการตอบคําถามแต่ละข้อไม่เกิน 2 – 3 นาที 
 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าเน้ือหาวิชาน้ันต้องการคําถามซ่ึงยาวหรือซับซ้อนมากข้ึน ตัวอย่างเช่น คําถาม
ท่ีให้หาความสมัพันธ์หลักการน้ีก็อาจจะยกเว้นได้ 
 
 ในระหว่างการทดสอบควรให้โอกาสนักเรียนได้ตอบคําถาม  เติมข้อความ หรือรูปภาพ หรือหา
ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงและข้อความต่าง ๆ ท่ีกําหนดให้อย่างเป็นอิสระ 
 
 คําถามแบบเลือกคําตอบไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับจุดมุ่งหมายน้ี 
 
 คําถามในการทดสอบควรมคีวามยากง่ายเพียงใด 
 นักเรียนประมาณร้อยละ 80 – 90 ควรตอบคําถามได้ถูกต้อง ถ้าครูสังเกตเห็นว่าจํานวนนักเรียน 
ในแต่ละขั้นยังไม่เป็นไปตามตัวเลขดังกล่าว ตัวอย่างเช่น นักเรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายในการที่ต้องตอบคําถาม
ง่าย ๆ ครูควรเพ่ิมระดับความยากของคําถามให้มากข้ึน แต่ถ้าครูสังเกตเห็นว่าคําถามยากเกินไปก็ควร
ลดระดับความยากของคําถามลง 
 
 สิ่งนี้อาจทําได้โดยการเปลี่ยนคําถามในใบงาน หรืออาจทําได้โดยวิธีอ่ืน ๆ อีก เช่น 
 ถ้าต้องการทําให้คําถามยากข้ึนจะสามารถทําได้โดยการให้คําอธิบายต่าง ๆ ให้ส้ันลงจากเดิม
หรือถ้าต้องการทําให้คําถามง่ายขึ้นก็ให้ขยายคําอธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และถามคําถามโต้ตอบ
เป็นรายบุคคล ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีคําถามที่ต้องการให้ทุกคนตอบในใบงานของตน จะได้รับการเฉลยคําตอบ
เรียบร้อยแล้ว 
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 จุดมุ่งหมายของคําถามและการทดสอบภายหลังแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ ก็เพ่ือปลุกเร้าใจให้
นักเรียนมีความสนใจตอบบทเรียน  การรับรู้สิ่งบอกกล่าวจะเป็นไปโดยรู้สึกตัวในหลาย ๆ ครั้ง 
 
 ครั้งแรกนักเรียนจะเห็นและได้ยินสิ่งบอกกลา่ว (การรับรู้ครั้งแรก) 
 หลังจากน้ันครจูะถามเขาในสิง่ที่เกี่ยวข้อง (การรับรู้ครั้งท่ีสอง) 
 และสุดท้ายเขาเปรียบเทียบคําตอบของเขา (การรับรู้ครั้งท่ีสาม) 
 
 กล่าวโดยทั่วไป การทดสอบภายหลังแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้  จะเป็นการป้องกันไม่ให้
นักเรียนจดจําสิ่งบอกกล่าวที่ผิด ๆ และครูก็สามารถทราบจากผลการทดสอบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้
ไปตามบทเรียนได้หรือไม่ 
 
 การทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วย 
 
 การทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วย  ควรจะแสดงให้ทราบว่าจุดประสงค์ของบทเรียน
ใดบ้างที่สัมฤทธ์ิผล ดังนั้นโดยหลักการแล้ว  คําถามที่ใช้ในการทดสอบควรสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของ
หน่วยการสอนนั้น ๆ 
 
 ครูจะต้ังคําถามเหล่านี้ให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมได้อย่างไร  ครูควรต้ังคําถามสําหรับทุก ๆ ขั้นตอน 
ของการเรียนรู้ หรือต้ังคําถามสําหรับหลาย ๆ ขั้นตอนของการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กันทุก ๆ ครั้ง อย่างน้อย
หน่ึงคําถาม 
 
 อย่างไรก็ตามขั้นตอนของการเรียนรู้บางข้ันตอน อาจไม่จําเป็นต้องต้ังคําถามเลยก็ได้ 
 
 ตัวอย่างเช่น เม่ือขั้นตอนของการเรียนรู้จะนําไปสู่ความรู้อย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ  และ
จุดประสงค์ของบทเรียนก็เป็นเพียง การจดจําผลของความรู้  น้ันมากกว่าท่ีจะเป็นกระบวนการที่ได้มา
โดยตลอด 
 
 การทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วยโดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 
   จํานวนคําถามที่มากกว่าขั้นตอนการเรียนรู้ 
   จํานวนคําถามที่เท่ากันหรือน้อยกว่าขั้นตอนการเรียนรู้ 
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 การทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วย  โดยท่ัวไปแล้วจะประกอบด้วยจํานวนคําถาม
ท่ีเท่ากันหรือน้อยกว่าขั้นตอนการเรียนรู้ 
 
 นักเรียนทุกคนควรตอบคําถามทุก ๆ คําถามได้ถูกต้องใช่หรือไม่ 
 
 ไม่จําเป็น การที่นักเรียนทุกคนตอบคําถามได้ถูกต้องทั้งหมดจะเป็นไปได้ในบางกรณีเท่านั้น
การตอบคําถามผิดบ้างเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เพราะมีอยู่บ่อยครั้งท่ีนักเรียนมีความรู้ในเร่ืองดังกล่าว
แต่ตอบคําถามผิดเพราะไม่เข้าใจคําถาม 
 
 ในบางครั้งนักเรียนทราบคําตอบที่ถูกต้องแล้ว แต่อาจทําเคร่ืองหมายลงบนคําตอบที่ผิดโดยบังเอิญ  
การไม่เข้าใจคําถามและการทําเครื่องหมายผิดข้อ จะย่ิงมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก เพราะความเครียดและ
บรรยากาศของการสอนที่เอาจริงเอาจัง 
 
 ถึงแม้ว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น ก็ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะตอบคําถามทั้งหมดได้ถูกต้อง  
เม่ือใดจึงจะถือว่าผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ 
 
 ถ้าต้องการมาตรฐานในระดับสูง  ร้อยละ 90 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ควรตอบคําถามได้
ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจํานวนคําถามทั้งหมด 
 
 อีกมาตรฐานหนึ่งท่ีสมเหตุสมผลกว่าก็คือ ร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรยีนทัง้หมด ควรตอบคําถาม 
ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจํานวนคําถามทั้งหมด 
 
 ค่ามาตรฐานที่สมเหตุสมผลกว่าหมายความว่าอย่างไร 
 ตัวอย่าง 
 ในการทดสอบครั้งหน่ึงมีคําถามท้ังหมด 10 ข้อ และมีนักเรียนเข้าทดสอบ 20 คน ผลที่ได้รับ
เป็นดังนี้ 
 
 นักเรียน 4 คน  ตอบคําถามถูกต้อง  7 ข้อ 
 นักเรียน 6 คน  ตอบคําถามถูกต้อง  8 ข้อ 
 นักเรียน 8 คน  ตอบคําถามถูกต้อง  9 ข้อ 
 นักเรียน 2 คน  ตอบคําถามถูกต้อง 10 ข้อ 
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 ลองพิจารณาผลการทดสอบครั้งน้ีโดยใช้ค่ามาตรฐานที่สมเหตุสมผล 
 
 “ร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด ควรตอบคําถามได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จํานวนคําถามท้ังหมด  เราจะพบว่าผลการทดสอบครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจเพราะ ร้อยละ 80 ของจํานวน
นักเรียนท้ังหมด (   =  16 คน)  ตอบคําถามได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 (   =  8 ข้อ) 
 
 แต่ถ้าใช้ค่ามาตรฐานระดับสูงมาวัด จะพบว่าผลการทดสอบท่ีได้ยังไม่เป็นที่น่าสนใจนัก 
 
 ความยากในการทดสอบจะขึ้นอยู่กับ 
   วิจารณญาณของครูผูส้อนเองส่วนหน่ึง 
   คุณค่าของจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 
 ความยากในการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของครผูู้สอน 
 
 เม่ือจะเลือกมาตรฐาน  ครูควรพิจารณาถึงความยากของเน้ือหาวิชา ความสามารถของนักเรียน
และมาตรฐานของการทดสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน อย่างไรก็ตามค่าตํ่าสุดจะต้องไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 
 
 เม่ือครูได้เลือกมาตรฐานแล้วค่าตํ่าสุดไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง  ถึงแม้ว่าภายหลังการทดสอบ
แล้วผลทีไ่ด้จะไม่ดีเท่าท่ีคาดไว้ก็ตาม 
 
 ถ้าผลการทดสอบไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ครูจะต้องทําอย่างไร 
 พยายามค้นหาสาเหตุต่าง ๆ 
 
 ผลการทดสอบซ่ึงไม่เป็นท่ีน่าพอใจน้ัน 
 
   อาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ กันได้หลายประการ 
   มีเพียงสาเหตุเดียวคือ นักเรียนยังเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
 
 ถ้าผลการทดสอบไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ หลายประการ 
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 ความเป็นไปได้ประการหน่ึงก็คือ จุดประสงค์ของหน่วยการสอนยังไม่ได้นํามาพิจารณาให้เหมาะสม
ในการทดสอบ  ข้อทดสอบไม่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีได้สอน และได้เรียนรู้ ศัพท์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การทดสอบเรียกสภาพการณ์น้ีว่า  ค่าความเที่ยงตรง (validity) ของแบบทดสอบมีค่าตํ่า 
 
 ความเป็นไปได้อีกประการหน่ึงก็คือ ลักษณะของคําถามเองยังไม่เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ คําถาม 
ไม่ชัดเจนหรือจํานวนคําถามน้อยเกินไป  ในกรณีเช่นนี้ผลการทดสอบไม่ได้สะท้อนภาพที่ต้องการทั้งหมด
ให้เห็น  ซ่ึงเราเรียกว่าแบบทดสอบน้ีมี  ค่าความเช่ือมั่น (reliability) ตํ่า 
 
 สมมุติว่าท้ังค่าความเช่ือม่ัน และค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์สูงมาก แต่ผลที่
ได้รับก็ยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ในกรณีเช่นน้ีสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มีเพียงประการเดียวคือ 
 
 นักเรียนยัง……………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
 ถ้าท้ังความเช่ือม่ันและค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์สงูมาก แต่ผลท่ีได้รับก็ยัง 
คงไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ในกรณีเช่นนี้สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มีเพียงประการเดียวคือ 
 
 นักเรียนได้เรียนรู้มายังไม่เพียงพอ  (จดจําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วน้อยเกินไป) 
 
 ในกรณีเช่นน้ีครูจะต้องทําอย่างไร 
 ในหน่วยการสอนต่อไปครูจะต้องให้สิง่บอกกล่าวเพ่ิมเติม และให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้มากข้ึน 
คําตอบที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนจะแสดงให้ครูทราบว่าส่วนใดของบทเรียนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจเพียงพอ 
 
 เพ่ือที่จะสรุปผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง จึงจําเป็นท่ีแบบทดสอบค่าจะต้องมีค่าความเช่ือม่ัน 
และค่าความเที่ยงตรงอยูใ่นเกณฑ์สูง 
 
 ทําอย่างไรค่าความเช่ือม่ันและค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบจึงจะอยู่ในเกณฑ์สงู 
 
 เหตุผลท่ีทําให้ค่าความเช่ือม่ันตํ่าเป็นเพราะ 
 - จํานวนคําถามน้อยเกินไป 
 - คําถามง่ายเกินไป 
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 เม่ือนักเรียนได้ตอบคําถาม น้อยเกินไป   ผลของการทดสอบที่ได้จะ ………………..…………………. 
................................................................................................................................................................... 
กับความรู้แท้จริงของนักเรียนที่เขาได้เรียนรู้มา 
 
 การที่นักเรียนมีโอกาสตอบคําถามได้น้อยเกินไป  อาจเปรียบเทียบได้กับการตรวจสอบเป็นจุด ๆ 
ในระหว่างการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 
 ผลที่ได้จากการทดสอบความสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนจะไม่ถูกต้อง (ไม่ตรงกับความเป็นจริง)
ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากคําถามเพียงสองสามข้อท่ีถามและบังเอิญเขาตอบไม่ได้ หรือบังเอิญคําถามนั้นตรงกับ
ท่ีเขารู้คําตอบพอดี 
 
 จํานวนคําถามหรือจํานวนคําตอบ  ที่ต้องการ  จะต้องมีจํานวนมากเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยง
ความบังเอิญที่จะทําให้ผลของการทดสอบผิดไปจากความเป็นจริง 
 
 การทดสอบภายหลังจากจบในแต่ละหน่วยการสอน  ควรใช้เวลานานเท่าใด 
 ควรมีเวลานานเพียงพอท่ีจะทําให้ผลการทดสอบเป็นท่ีเช่ือถือได้  แต่ก็ไม่ควรจะใช้เวลานาน
เกินไป  โดยท่ัวไปบทเรียนที่ใช้เวลาสอนประมาณ 45 นาที จะต้องการคําถามเพ่ือทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
เพ่ือให้ได้คําตอบไม่น้อยกว่า 20 คําตอบ 
 
 โปรดสังเกตว่าเราเน้นความสําคัญที่จํานวนคําตอบมากกว่าจํานวนคําถาม 
 การทดสอบภายหลังหน่วยการสอนแต่ละหน่วยนั้น  มักจะเป็นคําถามประเภทปรนัยแบบเลือก 
คําตอบ  ซ่ึงคําถามลักษณะนีใ้ช้วัดจุดประสงค์ได้ และง่ายต่อการประเมินผล 
 
 ครูจะหลีกเลี่ยงการต้ังคําถามที่ง่ายเกินไปในแบบทดสอบได้อย่างไร 
 ภายหลังการทดสอบแล้ว การค้นหาว่าคําถามในแบบทดสอบน้ันง่ายเกินไปหรือไม่อาจจะกระทํา
ได้ยาก  ท้ังน้ีเพราะถ้านักเรียนร้อยละ 80 – 90 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 – 90 ของจํานวนคําถาม  ซ่ึงอาจมีความหมายได้สองประการดังน้ี 
 
 - คําถามง่ายมาก (ง่ายเกินไป)  นักเรียนสามารถเดาคําตอบได้โดยไม่มีความรู้ในเรื่องน้ัน 
 - นักเรียนได้เรียนรู้มาอย่างดี  และจุดประสงค์ของการเรียนมีความสัมฤทธ์ิผล 
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 ดังนั้นในการออกข้อสอบสําหรับการทดสอบแต่ละครั้ง ครูควรระมัดระวังท่ีจะไม่ต้ังคําถามที่ง่าย
จนเกินไป  ดังคําช้ีแนะบางประการดังต่อไปน้ี 
 
 คําตอบท่ีถูกต้องจะเดาได้ยาก  ถ้าหากคําตอบลวง (ผิด)  เขียนขึ้นในลักษณะคล้ายกัน 
 
 ตัวอย่างเช่น 
   การเคล่ือนที่หมุน  เรียกว่า การเคล่ือนท่ีตัด 
   การเคล่ือนที่หมุน  เรียกว่า การเคล่ือนท่ีป้อน 
   การเคล่ือนที่หมุน  เรียกว่า การเคล่ือนท่ีหลกั 
 
 นักเรียนซึ่งไม่ทราบคําตอบที่ถูกต้อง มีความโน้มเอียงที่จะเลือกเดาคําตอบที่น่าจะเป็นไปได้
ถ้าคําตอบน้ันเป็นไปตามสามัญสํานึกของเขา 
 
 ตัวอย่าง 
 ในขณะท่ีกําลังใช้สว่านเจาะรูลึกลงไปในช้ินงาน  จะขจัดเศษโลหะชิ้นงานที่ติดค้างในร่องคาย
เศษของดอกสว่านได้อย่างไร 
 
   โดยยกดอกสว่านขึ้น 
   โดยการเพ่ิมความเร็วรอบ 
   โดยการใช้แปรง 
 
 ถ้านักเรียนไม่ได้เรียนรู้มาอย่างเพียงพอ เขามีความโน้มเอียงท่ีจะเลือกคําตอบท่ีผิดแต่ในคําตอบ
น้ันมีข้อความถูกต้องเพียงส่วนหน่ึงรวมอยู่ด้วย  ข้อสอบลักษณะนี้ต้องการการอ่านอย่างระมัดระวังและ
การคิดตอบอย่างลึกซ้ึงเจาะจง  ข้อสอบจึงไม่ได้ทดสอบความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะทดสอบความ
แม่นยําและความรอบรู้ทางภาษาของนักเรียนอีกด้วย 
 
 ตัวอย่าง 
 ทําอย่างไรจึงจะจับช้ินงานโดยใช้ปากกาจับช้ินงานบนเคร่ืองจักรได้แนบสนิท 
 - นําช้ินงานจับในปากกาอย่างหลวม ๆ ก่อน  แล้วใช้ค้อนพลาสติกเคาะให้เข้าที่ตามต้องการ 
 
 นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนรู้เร่ืองน้ีมาก่อน  อาจจะเข้าใจผิดเม่ือเห็นคําว่า “จับอย่างหลวม ๆ” 
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 จะตรวจสอบระดับความยากของคําถามได้อย่างไร 
 
 - คําตอบท่ีถูกต้องและคําตอบลวง ควรมีลักษณะ …………………………………………………………. 
  ............................................................................................................................................... 
 
 - คําตอบลวง  ควรเขียนให้มีลักษณะ …………………………………………………………………………… 
  ............................................................................................................................................... 
  สําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาในเรื่องน้ันมาก่อน 
 
 - คําตอบลวง  ควรมีข้อความบางส่วนซ่ึง ………………………………………………………………………. 
  ............................................................................................................................................... 
 
 เพ่ือที่จะให้นักเรียนเดาคําตอบได้ยากข้ึน  คําตอบที่กําหนดไว้ควรมีลักษณะ 
 
 - คําตอบท่ีถูกต้องและคําตอบลวง ควรเขียนให้มีลักษณะคล้ายกัน 
 - คําตอบลวง ควรเขียนให้มีลักษณะดูคล้ายกับถูกต้อง  สําหรับนักเรียนทีไ่ม่ได้เรียนรู้เน้ือหา 
  วิชาในเรื่องน้ันมาก่อน 
 - คําตอบลวง ควรมีข้อความบางส่วนซ่ึงถูกต้อง 
 
 แม้ว่าจะได้ทําตามข้อช้ีแนะต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วนี้ ก็ยังไม่เป็นท่ีแน่นอนว่าข้อสอบจะมีลกัษณะ 
ไม่ง่ายจนเกินไป 
 
 ท่านจะตรวจสอบระดับความยากของข้อสอบได้อย่างไร 
 
 ให้ทดลองใช้ขอ้สอบนี้ทดสอบกับกลุ่มนักเรียนซ่ึงยังไม่เคยเรียนรู้เน้ือหาวิชาในเร่ืองน้ันมาก่อน 
 
 ถ้าข้อสอบยากเกินไปสําหรับนักเรียนกลุ่มนั้น ก็แสดงว่าถ้าไม่ได้เรียนรู้เน้ือหาวิชาเหล่าน้ันมาก่อน
จะไม่สามารถตอบคําถามให้ถูกต้องได้  ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าข้อสอบไม่ง่ายจนเกินไป 
 
 ในการทดลองดังกล่าว นักเรียนไม่มากกว่าร้อยละ 50 หรือย่ิงไปกว่าน้ันไม่มากกว่าร้อยละ 33
ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด  ควรตอบคําถามได้ถูกต้อง 
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 เราได้กล่าวถึงสิ่งสําคัญประการท่ีสองของแบบทดสอบไว้แล้ว  น่ันคือความเท่ียงตรง 
 
   ความเที่ยงตรง  หมายถึง แบบทดสอบควรครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีได้สอนไปแล้วท้ังหมด 
 สมมติว่าท่านสอนนักเรียนเก่ียวกับงานกลึง และหลังจากจบบทเรียนแล้วท่านได้ทดสอบนักเรียน
 แต่ถ้าในคําถามที่ใช้ทดสอบเป็นคําถามเก่ียวกบังานวัดเป็นสว่นใหญ่ แทนทีจ่ะเป็นคําถามเกี่ยวกับ 
 งานกลึง 
 
 แบบทดสอบดังกล่าวจะไม่มี ………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................... 
 
 แบบทดสอบดังกล่าวจะไม่มีความเท่ียงตรง 
 แน่นอน ความผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดเจนดังกล่าวจะไม่เกดิขึ้น  แต่ควรต้องระมัดระวังดังน้ี 
 - คําถามควรครอบคลุมเน้ือหาส่วนท่ีสําคัญของบทเรียนอย่างแท้จรงิ 
 - ควรมีการตรวจสอบอยู่เสมอ  เพ่ือขจัดคําถามซ่ึงถามส่วนท่ีไม่สําคัญของบทเรียน 
 
 ครูควรดําเนินการทดสอบ อย่างไรภายหลังแต่ละหน่วยการสอน  ความรู้ท่ีเพ่ิงได้รับใหม่จะทํา
ให้การจําความรู้เดิมท่ีผ่านมาแล้วน้ันยากข้ึน  ดังน้ันการทดสอบจึงไม่ควรกระทําทันทีทันใดภายหลังจบ
บทเรียนแล้ว เวลาท่ีเหมาะสมที่สุดควรจะเป็นก่อนเร่ิมต้นบทเรียนถัดไป  ก่อนท่ีจะเริ่มเน้ือหาวิชาใหม่ 
 
 ควรให้เวลานักเรียนในการตอบคําถามนานเท่าใด 
 
 การท่ีจะวัดความรู้และจํากัดในเรื่องเวลาในการทดสอบน้ัน ควรนํามาใช้เม่ือจําเป็นต้องทดสอบ 
ให้เสร็จสิ้นในเวลาสั้นท่ีสุดเทา่ท่ีจะเป็นได้ หรือภายในเวลาท่ีกําหนดแน่นอนช่วงหนึ่ง 
 
 การกําหนดเวลาอาจใช้สําหรับการทดสอบทักษะ  ซ่ึงต้องทําให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่จํากัด 
เท่าน้ัน แต่เม่ือต้องการทดสอบ …………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
วิธีการน้ีอาจไม่จําเป็น 
 
 ในอีกกรณหีนึง่นั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เวลาในการทดสอบมากจนกระทัง่นักเรียนซ่ึงไม่มีความรู้ 
ในเน้ือหาวิชาเลย อาจเดาคําตอบได้ 
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 ดังนั้นจึงอาจสรุปเป็นกฎเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการทดสอบได้ว่า 
 
 ให้เก็บกระดาษคําตอบภายหลังจากนักเรยีนท่ีทํางานช้าแต่มีความพยายาม ได้ทําข้อสอบ 
................................................................................................................................................................... 
 
 การควบคุมในด้านเวลาในการทดสอบน้ัน จะไม่เหมาะสมถ้าเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ 
 
 สรุปกฎ ให้เกบ็กระดาษคําตอบเม่ือนักเรียนท่ีทํางานช้า แต่มีความพยายามให้ทําข้อสอบเสรจ็แล้ว 
 
 การประเมินผลการทดสอบ 
 
 จะเป็นการดีท่ีสุดถ้าครูได้ประเมินผลการทดสอบทันทีภายหลังที่ได้ทดสอบแล้ว เพราะในขณะนั้น
นักเรียนยังมีส่วนเก่ียวข้องและมีความสนใจที่จะทราบผลการทดสอบที่เขาได้ทําไป ข้อผิดพลาดที่อาจมี
ขึ้นจะได้รับการแก้ไขโดยทันทีก่อนท่ีจะผ่านเลยไปถึงบทเรียนถัดไป 
 
 เพ่ือที่จะไม่ให้เสียเวลาในการรอคอย  ครูอาจให้นักเรียนได้ตรวจสอบคําตอบของตนเอง โดยครู 
เป็นผู้เฉลยคําตอบท่ีถูกต้อง 
 
 การตรวจสอบคําตอบโดยให้นักเรียนตรวจกระดาษคําตอบของ   เพื่อนคนอื่น  นั้นเป็นสิ่งท่ี  
ไม่ถูกต้อง   และไม่ควรกระทํา  เพราะจะทําให้เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่น และทําให้ไม่เกิดความร่วมมือ
ในการทํางานต่อไป 
 
 ถ้านักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบผลการทดสอบด้วยตนเอง เขาจะได้ทราบข้อผิดพลาด ของเขา
ด้วยตนเอง  ก่อนเป็นลําดับแรก  นับเป็นเรื่องสําคัญท่ีไม่ควรช้ีให้เห็นความผิดพลาดโดยเฉพาะเจาะจง
แก่นักเรียนใดคนหนึ่ง  ท้ังน้ีเพ่ือให้นักเรียนได้สร้างความรู้สึกที่จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น
มากกว่าท่ีจะสร้างทัศนคติในการไม่ยอมรับข้อผิดพลาดเหล่าน้ัน 
 
 ภายหลังการประเมินผลการทดสอบแล้ว  ครูจึงเก็บรวบรวมกระดาษคําตอบท้ังหมด ตามหลัก 
การศึกษานั้นครูท่ีดีไม่ควรติเตียนนักเรียน  ถ้าผลการทดสอบปรากฏออกมาไม่ดีนัก 
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 ผลการทดสอบท่ีไม่ดีจะช่วยให้ครูได้รับข้อมูลในการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 - จะมีการปรับปรุงเพ่ือให้นักเรยีนได้รับ  การจูงใจ เพ่ิมขึ้นได้หรือไม่ 
 - นักเรียน  ได้รับส่ิงบอกกล่าว  อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 - นักเรียนมีโอกาสท่ีจะได้  ทํากิจกรรม  อย่างเพียงพอหรือไม่ 
 - ความสัมฤทธ์ิผลของนักเรียนได้รับ การประกาศให้ทราบ  หรือไม่ 
 

สรุปและทดสอบท้ายบท 
 
 ในบทเรียนท่ีใช้เวลาเรียน 45 นาที 
แบบทดสอบภายหลังขั้นตอนการเรียนรู้ควรมี 
จํานวนเท่าใด 

 10  ถึง  15  ข้อ  หน้า 
221 

     
 ในการตอบคําถามและตรวจคําถามของ
แบบทดสอบแต่ละข้อ ควรใช้เวลานานเพียงใด 

 2 – 3 นาที  หน้า 
221 

     
 แบบทดสอบควรยากเพียงใด  นักเรียนประมาณร้อยละ 80 – 90 

ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดควร 
ตอบคําถามได้ถูกต้อง 

 หน้า  
221 

     
 ครูจะปรับระดับความยากของแบบ 
ทดสอบ ในระหว่างบทเรียนได้อย่างไร 

 - โดยการขยายคาํอธิบายให้ 
 ละเอียดมากย่ิงขึ้น 
- โดยการถามคําถามแบบโต้ตอบ 
 ในช้ันเรียนก่อนที่จะให้นักเรยีน 
 ตอบลงในแบบทดสอบ 

 หน้า  
221 

     
 แบบทดสอบภายหลังหน่วยการสอน 
ควรจะแสดงให้เห็นอะไร 

 ควรแสดงให้เห็นผลสัมฤทธ์ิของ 
บทเรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ 
เพียงใด 

 หน้า  
222 

     
 แบบทดสอบภายหลังหน่วยการสอน 
แต่ละคร้ัง ควรมีคําถามจํานวนเท่าใด 

 อย่างน้อยท่ีสุด 20 ข้อ  หน้า  
226 
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 เม่ือใดเราจึงจะรับว่าการทดสอบเป็น 
ท่ีน่าพอใจ 

 เม่ือนักเรียนร้อยละ 80 – 90 ของ 
จํานวนนักเรียนทั้งหมดตอบคําถาม 
ได้ถูกต้อง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 – 90 
ของจํานวนคําถามทั้งหมด 
 

 หน้า  
223 

 ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบคือ
อะไร 

 ความแม่นยําของวิธีการทดสอบ
ว่าจะใช้ทดสอบอะไร 

 หน้า  
224 

     
 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบคือ 
อะไร 

 จุดประสงค์ของบทเรียนยังไม่ได้ 
รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ 
แบบทดสอบไม่ครอบคลุมเน้ือหา 
วิชาทั้งหมดท่ีจะทดสอบ 

 หน้า  
224 

     
 จํานวนคําถามในแบบทดสอบ จะมีผล 
ต่อค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบอย่างไร 

 คําถามยิ่งมากค่าความเช่ือม่ันจะ 
ย่ิงสงู 

 หน้า  
224 

     
 คุณสมบัติท่ีสําคัญของค่าความเช่ือม่ัน 
ของแบบทดสอบมี 2 ประการ ได้แก่ อะไรบ้าง 

 1. จํานวนคําถามต้องมีมากเพียงพอ 
2. คําถามจะต้องยากพอสมควร 

 หน้า  
226 

     
 ทําอย่างไรจึงจะเพ่ิมระดับความยาก 
ของข้อสอบได้ 

 - คําตอบท่ีถูกและคําตอบลวง 
 ควรมีลักษณะคล้ายกัน 
- คําตอบลวง ควรมีลักษณะที ่
 เป็นเหตุเป็นผลคล้ายกับความ 
 จริงได้เช่นกัน 
- คําตอบลวง ควรมีข้อความที่ 
 ถูกต้องประกอบอยู่ด้วยส่วนหน่ึง 

 หน้า  
228 

     
 การทดสอบภายหลังแต่ละหน่วยการ
สอนควรจะกระทําเม่ือใด 

 เม่ือจะเริ่มต้นบทเรียนถัดไป  หน้า 
229 
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 ควรจะจํากัดในเรื่องเวลาท่ีใช้ทดสอบ 
อย่างไร 

 ควรให้เวลาเพียงพอสําหรบันักเรียน 
ท่ีต้ังใจเรียน แต่ทํางานค่อนขา้งช้า 
ให้มีโอกาสทําข้อสอบจนเสรจ็ 
สมบูรณ์ 

 หน้า 
230 

 

 ใครควรจะเป็นผู้ประเมินผลการทดสอบ 
และควรทําเม่ือใด 

 ควรประเมินผลทันทีหลังจาก 
ทดสอบเสร็จแล้ว นักเรียนควรมี 
โอกาสตรวจสอบผลการทดสอบ 
ด้วยตนเอง โดยเปรียบเทียบกับ 
คําตอบท่ีถูกต้องท่ีครูเฉลยให้ทราบ 
และครูผูส้อนจะเป็นผู้สรุปการ 
ประเมินผลการทดสอบวิชาน้ัน ๆ 
อีกครั้งหน่ึง 

 หน้า 
230-231 
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